1

Catalogação na Publicação
Fabiano de Queiroz Jucá (CRB 9/1249)

G326

GÊNEROS discursivos e reforma agrária: orientações metodológicas na
área de linguagens / Benedita de Almeida, Débora Duarte, Jaqueline Boeno
D´Avila et al. - - Candói, PR : Unicentro / Prefeitura Municipal de Candói, 2018.
81 p. : il. (Caderno de Educação do Campo, v. 6)
ISSN 2527-0788
Bibliografia
1. Gêneros discursivos. 2. Notícia. 3. Poema. 4. Regras de jogos. 5.
Conto. 6. Reforma agrária. I. Título.
CDD 370.19346

2

Organização
Angela Maria Deschk da Rocha
Marlene Lucia Siebert Sapelli
Marcos Gehrke

Corpo Editorial
Marlene Lucia Siebert Sapelli
Marcos Gehrke
Ademir Nunes Gonçalves
Valdirene Manduca de Moraes

Correção ortográfica
Sandra Britto Fernandes
Tania Maria A. Lunardi

Diagramação
Donallu Propaganda e Marketing

Arte
Tarcísio Leopoldo

Autores
Benedita de Almeida
Débora Duarte
Jaqueline Boeno D’avila
Mirian Maria Kunrath
Renan Willian Rodrigues de Lima

Periodicidade
Anual

Obra Financiada pela Prefeitura Municipal de Candói – Gestão Gelson Kruk da Costa, 2018
Organização
Laboratório de Educação do Campo / UNICENTRO

3

4

SOBRE OS AUTORES
Benedita de Almeida, Dra. em Educação (USP/
SP), Professora Associada da UNIOESTE, Francisco
Beltrão.

Débora Duarte: Estudante. Simpatizante dos
Movimentos Sociais do Campo. Atua nas Escolas do
Campo situadas em áreas de Reforma Agrária desde
o ano de 2013, como professora PSS (Processo
Seletivo Simplificado) da rede estadual de ensino
(SEED/PR). Especialista em Educação do Campo:
Fundamentos e Práticas das Áreas de Conhecimento
UNICENTRO (2014-2016).
Jaqueline Boeno D’avila: Educadora, militante,
estudante e mãe. Atua nas Escolas do Campo
situadas em áreas de Reforma Agrária desde o ano
de 2013, como professora PSS da rede estadual de
ensino (SEED/PR). Mestranda do Curso Stricto Sensu
em Educação, Linha de
Políticas Educacionais, História e Organização da
Educação pela UNICENTRO (2016-2017).
Mirian Maria Kunrath: Educadora, militante,
estudante e mãe. Educadora em Escolas do Campo
situadas em áreas de Reforma Agrária desde o ano
de 2013, como professora PSS da rede estadual de
ensino (SEED/PR). Coordenadora de Projetos sociais
direcionados a questões de gênero em uma parceria
entre o CEAGRO E MST. Especialista em Educação
do Campo: Fundamentos e Práticas das Áreas de
Conhecimento - UNICENTRO (2014 /2016).
Renan Willian Rodrigues de Lima: Educador nas
Escolas do Campo situadas em áreas de Reforma
Agrária desde o ano de 2013. Atua como professor
PSS da rede pública estadual de ensino (SEED/PR).
Especialista em Educação do Campo: Fundamentos
e Práticas das Áreas de Conhecimento UNICENTRO
(2014-2016). Acadêmico do Curso de Licenciatura
em Letras e Literatura pelo Centro Universitário
Internacional, UNINTER (2015-2018). Acadêmico do
curso de Direito pela Faculdade Campo Real - (20152020).

5

6

EDUCAÇÃO DO CAMPO EM
CANDÓI
A educação para a população do campo está prevista no artigo 28 da LDB,
na qual define o atendimento à população do campo com adaptações necessáriasas
peculiaridades da vida rural e de cada região.
A garantia de uma educação do campo com qualidade tem como objetivo a
valorização da cultura do campo em consonância com as necessidades da comunidade, os direitos sociais e a formação integral das crianças, jovens e adultos do campo
– agricultores familiares, ribeirinhos, extrativistas, pescadores artesanais, assentados
de Reforma Agrária, acampados, caiçaras e quilombolas. Essa preocupação por parte
dos movimentos sociais vem de longa data, visto que, as políticas educacionais para
este público, por parte do Estado são mais recentes.
Amparadas pelo Parecer 1011/10 e a instrução conjunta nº 001/2010 da SEED/
SUED/SUDE, que trata da definição da identidade das escolas, 06 (seis) escolas do
município de Candói, em 2012, tiveram efetivadas as mudanças de nomenclatura
para Escola Municipal do Campo, sendo elas: Escola Municipal do Campo Península
do Cavernoso, (Península do cavernoso); Escola Municipal do Campo Francisco Solano Bueno, (Cachoeira); Escola Municipal do Campo Emilio Francisco Silva (Paz);
Escola Municipal do Campo Miguel Martim (Rio Novo); Escola Municipal do Campo
São Pedro (São Pedro) e Escola Municipal do Campo Heraclides Mendes de Araújo
(Lagoa Seca). Os educandos atendidos nas escolas citadas pertencem às famílias de
pequenos agricultores, assentamentos de Reforma Agrária e comunidades quilombolas.
Para que as escolas do município de Candói não fossem do campo apenas na
nomenclatura, iniciou-se na Semana Pedagógica do ano letivo de 2013, a formação
continuada dos professores, com estudos sobre a legislação que contempla a Educação do Campo e as reflexões referentes às práticas pedagógicas das escolas.
Entre os dias 22 a 24 de agosto de 2013 o município sediou o Encontro Estadual de Educação Do Campo, tendo como lema: “Por uma política pública, que garanta
aos povos do campo, das florestas e das águas, o direito a Educação do Campo no
lugar onde vivem”. Nesse encontro participaram cerca de 120 municípios com um grupo de aproximadamente mil pessoas entre eles, educadores e educadoras; educandos, educandas e pais; lideranças de movimentos sociais e sindicais. Nesse contexto
houve uma reflexão sobre a atual conjuntura do campo e da Educação do Campo. A
partir das reflexões apresentadas e do diagnóstico feito foi elaborada a Carta de Candói/2013 e uma pauta de compromissos e lutas, apresentando propostas e demandas
da Educação do Campo.
Com a intenção de preparar os profissionais da educação de Candói sobre
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a Educação do Campo, o município buscou parceria junto a Universidade Estadual
do Centro-Oeste, (Unicentro) para ofertar Pós-graduação, a qual ofertou o Curso de
Fundamentos e Práticas das áreas do Conhecimento . O projeto destinou-se a atender preferencialmente educandos e educandas recém-formados da Licenciatura em
Educação do Campo, professores da cidade de Candói/PR e região e a comunidade
em geral, em um total de 60 vagas.
Concluíram o curso 30 pessoas, das quais, 10 são do município de Candói,
uma é de Foz do Jordão e os demais estudantes da Unicentro de vários municípios do
Paraná.
A Universidade disponibilizou os professores que ministraram as aulas da pós-graduação. A Prefeitura Municipal de Candói ofereceu transporte para os professores, alojamento aos cursistas e professores na Casa Familiar Rural e funcionários
para preparar as refeições. A compra dos alimentos e limpeza do local foi de responsabilidade dos cursistas.
O trabalho de conclusão do curso foi uma coletânea de cadernos didáticos nas
áreas de Ciências Humanas e Sociais, Ciências da Natureza, Matemática e Linguagens. O material elaborado e ora apresentado, foi reproduzido pela Secretaria Municipal de Educação por meio da Prefeitura Municipal e disponibilizado para todas as
escolas de Educação Básica do município de Candói.
Os desafios são muitos para se efetivar uma educação do campo satisfatória
no município, mas espera-se que a produção e distribuição desses cadernos seja
uma, entre as várias futuras ações a serem realizadas para contribuir para uma Educação do Campo que forme pessoas com os conhecimentos necessários para uma
emancipação plena, quer seja vivendo no campo ou na cidade, se elas assim desejarem e/ou puderem.

Andréia Savoldi Teixeira

Gelson Kruk da Costa

Secretária Municipal de Educação

Prefeito Municipal
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CONTEXTUALIZANDO A
PRODUÇÃO
Nos últimos anos muito se tem discutido sobre a importância de adequar a
formação inicial, continuada e da pós-graduação dos professores às necessidades
das comunidades nas quais estão inseridas as escolas do campo. Historicamente
essa adequação não aconteceu ou foi relativizada. Essa questão ganhou relevância e
uma atenção especial a partir do grande movimento nacional de Educação do Campo,
resultado dos embates provocados pelos movimentos sociais, a partir, especialmente
das Conferências Nacionais por uma Educação do Campo. Esse Movimento provocou
a instituição de importantes políticas públicas nessa área.
A partir disso, os movimentos sociais têm criado demandas às Universidade
públicas que respondem com a criação de Grupos de Pesquisa, de cursos de
graduação e pós-graduação, de projetos de extensão, dentre outras ações.
A Unicentro, em 2008, no Departamento de Pedagogia ampliou o debate
acerca dessas questões e criou o curso de Licenciatura em Educação do Campo
(consolidado de 2010 a 2013), a partir de um Edital do governo federal e das demandas
apresentadas pelos movimentos sociais da região. Esse fato criou uma relação com
os sujeitos do campo e trouxe para dentro da universidade outras demandas.
A partir de então, foram realizados vários projetos de pesquisa, de extensão e
consolidaram-se quatro turmas de pós-graduação em Educação do Campo (presencial
e gratuita). A última dessas turmas foi possível a partir de uma parceria entre o
Laboratório de Educação do Campo/Unicentro e a Prefeitura/Secretaria municipal de
Educação de Candói e teve suas aulas realizadas em Candói, na Casa Familiar Rural.
Essa turma cursou especialização em Educação do Campo: fundamentos e práticas
das áreas do conhecimento, totalizando uma carga horária de 633 horas, sendo 531
horas de aulas e 102 horas de atividades realizadas no tempo comunidade. Havia na
matriz curricular uma carga horária de formação comum para todos e outra optativa,
direcionada à área de Linguagens ou Ciências Humanas ou Ciências da Natureza e
Matemática. A organização das aulas se deu em Regime de Alternância. A turma era
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composta por professores da rede municipal de Candói e de egressos da Licenciatura
em Educação do Campo da Unicentro.
O trabalho de conclusão de curso, diferente do que em geral se faz, exigiu dos
estudantes a produção de um material pedagógico, direcionado ao trabalho a ser
realizado em escolas de Educação Básica. Foram produzidos, então, cinco cadernos:
o primeiro direcionado aos anos iniciais do Ensino Fundamental, intitulado Aspectos
históricos e geográficos do município de Candói; outros três direcionados aos anos
finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio, intitulados Caderno didático de ciências
e agroecologia; Gêneros discursivos e Reforma Agrária: orientações metodológicas
na área de Linguagens e Modelagem Matemática: uma possibilidade de ensino da
Matemática em escolas do campo; e um Caderno de leitura Guarani-Mbya – Português
Desejamos aos leitores desse caderno que ele possa contribuir para qualificar
os processos educativos realizados nas escolas, especialmente, do campo. O material
aqui apresentado resulta do esforço de estudantes e professores da pós-graduação
em Educação do Campo em estabelecer, a partir da realidade do campo a relação
entre teoria e prática, bem como contribuir para construir proposições que rompam
com a centralidade da sala de aula.
Parabenizamos: os orientadores e as orientadoras pelo belo trabalho realizado;
os autores e autoras pelo empenho e capricho na construção dos materiais e
agradecemos à equipe da Prefeitura/Secretaria Municipal de Educação pela parceria
que possibilitou os trabalhos.

Candói e Guarapuava, agosto de 2017.
Marlene Lucia Siebert Sapelli, Marcos Gehrke e Angela Maria Deschk da Rocha
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INTRODUÇÃO
Nossa percepção sobre as escolas do campo, em especial as situadas em
áreas de reforma agrária que compõem os espaços de produção da vida, em que
se encontram os acampamentos e assentamentos, apontou-nos a necessidade da
produção de materiais didáticos voltados para essa realidade. Tendo em vista, que a
educação é um processo histórico e ao mesmo tempo uma prática social, precisamos
integrá-la com o projeto societário da classe trabalhadora, desde a intencionalização
dos processos educativos que compõem a realidade do campo brasileiro.
Elaboramos este material, a partir do esforço em exercitar metodologias da área
do conhecimento das Linguagens e Códigos em relação ao recorte da realidade, em
que se materializa a Luta pela Terra, que apresenta um olhar voltado às especificidades
dos trabalhadores desse espaço e, logo, à identidade Sem Terra.
A proposta busca indicar práticas pedagógicas das disciplinas de Língua
Portuguesa, Artes, Educação Física e Espanhol, articuladas na área de Linguagens.
Tal proposta é uma demanda criada no Curso de Especialização em Educação do
Campo, mas, sobretudo, é uma necessidade dos(as) educadores (as) das escolas do
campo.
Nessa perspectiva, esta produção tem por objetivo a produção de material
didático na Área de Linguagens, vinculando os conteúdos escolares constituídos
historicamente com a luta pela terra, nos acampamentos e assentamentos, com a
construção de orientações metodológicas interdisciplinares, contextualizadas desde
a realidade dos trabalhadores Sem Terra. Também, buscamos instigar os educadores
e educadoras comprometidos com a classe trabalhadora do campo a criarem outras
atividades, metodologias e práticas que possam orientar como referência o ensino no
contexto das escolas do campo.
Ressaltamos a importância de os (as) educadores (as) conhecerem a
diversidade da realidade do campo, a partir do contexto de vida e inserção dos
sujeitos que protagonizam a educação das Escolas do Campo, por possuírem a dada
especificidade de se inserirem em uma das maiores áreas de reforma agrária do
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estado do Paraná, onde a economia é estritamente agrícola.
O material se organiza por meio de revisões bibliográficas acerca dos conceitos
que o fundamentam, especificamente sobre: Gêneros Discursivos, Reforma Agrária,
Educação do Campo e Área de Conhecimento. Na sequência o material é composto
por quatro unidades didáticas que abordam os gêneros discursivos: Notícia, Poema,
Regras de Jogo e Conto.
Assim, a realidade foi o nosso ponto de partida, e buscamos apresentar conexão
com os conteúdos de cada disciplina que compõe uma das áreas do conhecimento,
para a qual apresentamos indicações metodológicas de práticas voltadas à Luta
pela Terra. Tal proposto considera a importância dos vínculos da Educação com o
contexto histórico-cultural dos sujeitos, na perspectiva de caminhar para a ampliação
e aprofundamento do conhecimento.
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UNIDADE I
CONCEPÇÕES TEÓRICAS

15
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1.1 CONCEPÇÃO DE LINGUAGEM E GÊNEROS DO DISCURSO

Professor, entender o caráter constitutivo da linguagem e interação humana
para nossa constituição como sujeitos poderá nos ajudar muito no processo de ensino,
principalmente, para que os educandos se façam sujeitos dos textos que escrevem e
das interpretações daquilo que leem.
A linguagem é resultado da prática humana em permanente interação social.
A língua faz parte e é instrumento das interações humanas, isto é, por meio dela,
constituímo-nos de forma comunicativa e, logo, interagimos o tempo todo. Por isso,
ela se encontra mergulhada em uma realidade concreta e ao mesmo tempo histórica.
Realidade que, muitas vezes, chamamos de contexto.
O processo dinâmico que envolve os sujeitos na interação verbal (escrita ou
falada) produz textos-enunciados. Ou seja, a língua na sua dinamicidade entendida
como movimento que envolve as pessoas, produz enunciados, que, por sua vez,
materializa-se no texto oral ou escrito, que em um dado contexto de circulação e uso
é concebido enquanto gênero do discurso. Dessa forma, “a linguagem só vive na
comunicação dialógica dos que a usam” (BAKHTIN, 2010 a [1929], p. 209).
Os enunciados como materialização da intenção linguística refletem as
condições de uma esfera da atividade humana, com certo conteúdo temático, estilo,
recursos lexicais e outros. De uma maneira mais simples, podemos entender que
diferentes contextos sociais, produzem seus enunciados, esses, por sua vez, trazem
suas marcas linguísticas, que são expressão dos sujeitos e das relações que esses
estabelecem.
Os gêneros do discurso, permeados pelos enunciados, são tipos de enunciados
que permanecem estáveis e se consolidam pelo uso dos sujeitos em determinada
esfera de suas atividades. Assim, na atividade literária humana, a literatura consolidase em gêneros como o romance, o conto, o poema, novela, entre outros. Na atividade
humana do jornalismo, predominam gêneros próprios dessa esfera, como as notícias,
reportagens, charges, artigos de opinião, entre outros. Ou seja, em cada esfera em
que o homem exerce sua atividade, a linguagem toma contornos adequados e a ela
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relacionados, e esse vínculo “linguagem-atividade humana” fica materializado nos
gêneros do discurso.
Cada gênero, portanto, forma-se em condições reais de utilização da linguagem.
E cada um deles é composto pelos conteúdos temáticos que veicula, pelo estilo de
seu produtor e tem uma construção composicional que o caracteriza e o diferencia
dos demais gêneros. Tal construção composicional, no entanto, não é um elemento
formal apenas. Antes de tudo, é a forma de organização do enunciado que considera
a esfera da atividade humana em que circula, os objetivos dessa circulação, isto é, a
interação verbal concreta e real.
Além disso, os textos-enunciados não possuem apenas uma natureza social,
mas também ideológica. Pois, como são produzidos e circulam em um dado contexto,
não conseguem ser neutros à sua própria natureza. Ainda, “é preciso considerar a
historicidade dos gêneros, suas mudanças, pois, à medida que as esferas de atividade
se desenvolvem, alguns gêneros desaparecem, outros aparecem, diferenciam-se,
ganham novos sentidos” (BROCARDO, p.41, 2015). Um exemplo de gênero criado
dentro do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) são as palavras de
ordem, criadas pelo movimento e sua organização.
Em Bakhtin, percebemos que a utilização da língua se realiza em forma
de enunciados (orais e escritos). E, ao mesmo tempo os gêneros discursivos são
“tipos relativamente estáveis de enunciados” (BAKHTIN, 1997, p.279). Portanto, os
enunciados isto é, o texto verbal ou escrito são realizações da língua organizadas pela
necessidade da interação social, logo, os enunciados formam os gêneros do discurso.
Os gêneros do discurso são produzidos pela ação e intervenção humana,
escolhidos de acordo com necessidade específica de cada indivíduo num contexto
específico de interação em uma específica atividade. Podemos dizer que não há
gênero se não houver um sujeito numa atividade.
Identificamos em Bakhtin a ideia de que cada gênero possui uma dada função
(propor interações científica, técnica, ideológica, oficial ou cotidiana), conforme sua
esfera de circulação. O uso da língua se dá em determinados espaços de interação
humana, assim os gêneros do discurso são produzidos em diferentes esferas de
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produção e circulação.
As relações dialógicas não podem ser separadas do campo do discurso, mas
consolidam-se nas relações dos enunciados com a vida e os sujeitos envolvidos. A
noção de discurso numa perspectiva dialógica está atrelada ao reconhecimento deste
como manifestação real da linguagem em suas diferentes circunstâncias de uso, pois
é “a língua em sua integridade concreta e viva” (BAKHTIN, 2010a[1929], p. 207).
Os gêneros discursivos permitem fazer uma abordagem que vincula a busca
pela produção e acesso ao conhecimento (nesse caso ligado à escola) com a luta pelo
reconhecimento dos sujeitos em seu contexto de produção da vida e de conhecimento.
Ou seja, os Sem Terra, trabalhadores do campo, são sujeitos e, como tal, produzem
saberes, mas, em muitos momentos, não conseguem perceber esse saber produzido,
pois vivem às margens da sociedade. Apontar para o protagonismo de todas as
pessoas, independentemente do espaço geográfico ou social, demonstra que, no
processo linguístico, todo discurso é importante, necessário e válido.
O estudo a que nos propomos realizar consiste na abordagem dos gêneros:
Notícia, Poema, Conto e Regra de jogo, objetivando que esses gêneros, ainda que
transitem em diferentes esferas sociais, sejam estudados e compreendidos, para que
se tornem ferramentas conscientes da prática do discurso, também na perspectiva
da elevação do nível formativo, intelectual, físico, político, cultural, sensível..., dos
sujeitos presentes nas áreas dos Acampamentos e Assentamentos do Movimento
Sem Terra.

1.2 A LUTA PELA TERRA E REFORMA AGRÁRIA

O Brasil, desde a ocupação portuguesa, consolida-se como um país
caracterizado pela concentração de terras, combinado a produção de monocultivo para
exportação, exploração dos trabalhadores e dos recursos naturais. Estabelecendo
assim, um processo de desigualdade social que perdura até à atualidade.
Pode-se dizer que a Luta pela terra, no Brasil, inicia-se com a resistência
indígena contra a tentativa de dominação pelos portugueses, tanto das terras quanto
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dos povos nativos. Na sequência, houve a resistência e luta dos negros pela liberdade
e o direito à terra e à vida, com a organização dos quilombos como territórios de
resistência, e os posseiros, muitas vezes oriundos do trabalho explorado nas grandes
fazendas, que ocuparam terras para produzir.
Outro momento significativo na luta pela terra, no Brasil, ocorreu nos anos de
1950 a 1960, com a organização dos trabalhadores do campo nas Ligas Camponesas.
Outro destaque são as lutas do Contestado e da revolta de Porecatu, no Sul do país,
ambas com foco na resistência e na luta pelo direito ao acesso à terra e a condições
dignas de trabalho.
A década de 1960 foi marcada pelo fim da democracia, e o início da ditadura
estabelece um processo de aniquilação das organizações sociais, entretanto cria o
Estatuto da terra, que estabelece a possibilidade de desapropriação das terras para
fins de reforma agrária, com títulos da dívida pública.
Na década de1970 se intensificam as organizações dos sindicatos rurais e as
lutas pela Reforma agrária. Porém, em meados dessa década, o sindicalismo rural
entra no que podemos chamar de crise, deixando de lado o caráter de luta frente aos
trabalhadores. Assim, a corrente teológica denominada Teologia da Libertação e a
Comissão Pastoral da Terra (CPT), em oposição às posturas dos sindicatos, contribui
na organização dos trabalhadores em movimentos sociais, a exemplo do Movimento
dos Atingidos por Barragens (MAB).
Muitas foram as lutas regionais que se organizaram, tendo como principal
bandeira de luta a Reforma Agrária, e que se articulam e culminam na fundação do
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), no ano de 1984, no Paraná.
A partir deste momento o MST vem se consolidando como o principal movimento
de luta pela terra, organizando as famílias em acampamentos para ocupar terras sem
titulação, improdutivas, que asseguradas pelo Estatuto da Terra, devem ser destinada
a fins de reforma agrária.
Tendo em vista que a luta por Reforma Agrária não se resume apenas na luta
pela terra, mas, além disto, pelas condições de vida digna e condições de trabalho às
famílias assentadas, é que o MST pauta a educação como elemento central em sua
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organização e em sua pauta de luta. Entende que a Educação, que por décadas foi
negada aos camponeses, deve ser garantida, no campo, e que deve ser de qualidade,
gratuita e para todos, nos diferentes níveis de conhecimento.
A educação, para o MST, deve contemplar as diferentes dimensões dos seres
humanos, tendo a realidade como ponto central nos processos educativos. Deve
considerar todos os processos vivenciados pelos sujeitos Sem Terra, como o trabalho,
cultura, luta e anseios da comunidade. A escola deve ser um espaço de estudo,
pesquisa, cultura, que permita, por meio do aprendizado e da troca de conhecimento,
formar sujeitos capazes de intervir na realidade com objetivo de lutas para garantir as
condições necessárias para a produção e reprodução da vida.
Considerando a realidade como fundamental para as práticas pedagógicas nas
escolas do campo em áreas de Reforma Agrária, é necessário aprofundar conceitos
que fazem parte do cotidiano desses sujeitos, dentre os quais destacamos: Ocupação
e Invasão de terras, Acampamento, Assentamento, Reforma agrária.
Podemos compreender a Reforma Agrária por vários aspectos, porém, aqui,
iremos destacar dois elementos fundamentais para a compreensão dos educadores
e educadoras das escolas do campo. Stédille conceitua Reforma Agrária como um
programa de governo que busca democratizar a propriedade da terra na sociedade
e garantir o seu acesso, distribuindo-a a todos que a quiserem fazer produzir e dela
usufruir (STÉDILLE, 2012, p. 659).
O MST vem debatendo e apontando como perspectiva na Luta pela Terra a
proposta de Reforma Agrária Popular, que:
É a distribuição de terra para os camponeses (as), garantindo a estes,
trabalho e renda, com produção de alimento saudável para o povo. Deve
ser uma construção conjunta entre o governo que desapropria as terras e os
movimentos sociais que organizam as famílias. (STÉDILLE, 2012, p. 662)

Os trabalhadores rurais Sem Terra consolidam formas de luta que vão causando
enfrentamentos e forçando os processos de desocupação das terras improdutivas
para fins de Reforma Agrária. A organicidade da luta pela terra inicia com o processo
de ocupação de um latifúndio improdutivo. Após a ocupação, as famílias do MST
organizam-se em acampamentos. Parafraseando Fernandes (2012), o acampamento
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é um espaço de luta e resistência, uma ação coletiva para reinvindicação dos direitos à
terra, à produção e à moradia, uma forma de manifestação para pressionar o governo
a agilizar a Reforma Agrária. O acampamento torna-se, assim, o espaço de vida das
famílias, que organizam, neste território, a estrutura necessária, mesmo que muitas
vezes em condições precárias para a produção e reprodução de suas vidas, como
escolas, igrejas, associações, entre outras.
Diante da organização dos acampamentos e das ocupações das terras, a
imprensa tende a criminalizar essas ações utilizando-se do termo invasão de terras,
transmitindo à população de maneira geral que essa organização é pautada no
vandalismo e infringindo a lei da propriedade privada da terra.
Diante destas concepções, pode-se dizer que as ocupações de terras
organizadas pelo MST buscam consolidar um processo de luta para a conquista do
direito ao acesso à terra, para quem nela quer produzir, com a perspectiva de que
a terra deve ser direito de todos e não mera mercadoria centrada em poucos que
exploram o trabalho de muitos.
Após o processo de ocupação e desapropriação, os trabalhadores rurais
consolidam o sonho de acesso à terra. Ocorre, assim, o processo de assentamento
das famílias, geralmente nas áreas ocupadas. Parafraseando Leite (2012), podemos
compreender o Assentamento rural como uma área destinada à Reforma Agrária,
integrada ao desenvolvimento regional e territorial, cuja ocupação dos espaços físicos
e recursos naturais existentes são utilizados de maneira sustentável para a produção
de alimentos, assegurando o cumprimento da função social da terra, por meio da
promoção social, econômica e cultural das famílias assentadas.
Considerando que um dos elementos centrais para assegurar as condições
de vida no campo é a educação dos trabalhadores, é que o MST vem pautando e
construindo experiências de educação no campo. Vem implantando escolas nos
Acampamentos e Assentamentos, desde os anos iniciais do Ensino Fundamental até
o Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos, cursos técnicos em diversas áreas de
demanda da Reforma Agrária, e cursos de nível Superior com vista ao desenvolvimento
do campo.
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Essas experiências resultaram na materialização de uma proposta de Educação
para o campo brasileiro, a consolidação da Articulação Nacional da Educação Nacional
por uma Educação do Campo e as Diretrizes Curriculares para Educação do Campo.
A seguir faremos uma reflexão mais aprofundada acerca da Educação do Campo.

1.3 EDUCAÇÃO DO CAMPO

Para iniciar uma reflexão a partir da Educação do Campo, antes de mais
nada é importante salientar que essa proposta se coloca como necessária porque se
refere ao projeto político de educação da classe trabalhadora, que contemple suas
especificidades, enquanto sujeitos históricos atuantes em uma sociedade classista.
Por sinal, essa discussão da educação do campo como um projeto político, surge nos
embates dos movimentos sociais frente às políticas públicas de Estado. Portanto, a
educação do campo vem da necessidade de se fazer escola de forma que leve em
consideração a prática social dos povos do campo.
Pensar em educação do campo é pensar em uma educação voltada
para esse contexto. Para que essa educação se realize, é necessário construir
práticas pedagógicas que possibilitem transformar a atual forma escolar, pensada
exclusivamente para os centros urbanos e suas demandas do mercado de trabalho.
A educação do campo não nasce como teoria, mas da prática cotidiana do
trabalho com a educação nos acampamentos e assentamentos. Portanto, a escola
tem sido objeto central para a educação do campo, a qual foi negada historicamente
pelo Estado. Nela o educando não é objeto, é um ser que age sobre a sua realidade
para transformá-la. Como nos afirma Caldart (2012), a Educação do Campo:
Combina luta pela educação com luta pela terra, pela Reforma Agrária,
pelo direito ao trabalho, à cultura, à soberania alimentar, ao território. […]
Educação do campo, principalmente como prática dos movimentos sociais
camponeses, busca conjugar a luta pelo acesso à educação pública com
a luta contra a tutela política e pedagógica do Estado. [...] A Educação do
Campo não nasceu como teoria educacional. Suas primeiras questões foram
práticas (CALDART, 2012, p. 261-262).

Assim, a educação do campo não se apresenta como algo novo, mas surge da
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necessidade concreta e emergencial de pensar o campo como espaço de produção
do conhecimento, de luta pela terra e por políticas públicas que, no decorrer dos
séculos, foram negadas à população rural. Especificamente no Paraná, esses
embates por discutir uma educação voltada para os povos do campo vêm sendo
construídos pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), em parceria
com outros Movimentos Sociais do Campo e Instituições de Ensino Superior. Ofertar a
educação do campo, até seus níveis mais elevados, é um dever do estado, mas, que
só é garantido com assiduidade da luta dos movimentos sociais em pautar em suas
mobilizações o projeto de campo que se discute e, vinculado a ele, também, o projeto
de educação que queremos para todos os filhos de trabalhadores rurais.
Podemos tomar, como exemplo, a consolidação da proposta da Educação do
Campo, como uma conquista da classe trabalhadora que é resultado de um processo
árduo de luta e articulação dos movimentos sociais, porém, que nos mostra que ainda
temos um caminho de luta pela frente para garantir, de fato, a implementação de uma
educação que esteja vinculada com a luta de todos os trabalhadores rurais.
A educação do campo compreende todos os processos de formação do ser
humano com busca do desenvolvimento de todas as suas dimensões, situando a matriz
da educação para além da escola e compreendida a importância da universalização
do acesso ao ensino, bem como a vinculação com os movimentos sociais e a sua
relação com o trabalho socialmente necessário. Nesse projeto educativo também está
implícita a luta pelo acesso às políticas públicas para o campo.
Outra importância da educação do campo para os movimentos sociais é
consolidar práticas que rompam com esse modelo de exclusão que se criou e, além
disso, apresentar para os trabalhadores que eles podem e devem ser educados
no espaço onde vivem. Nessa proposta de educação, os filhos de camponeses e
camponesas não têm sua realidade rejeitada, mas aceita e articulada com os conteúdos
específicos de cada disciplina. O conhecimento empírico que os estudantes possuem,
além de ser considerado, ajuda apresentar a possibilidade de ser utilizado no cotidiano
desses trabalhadores, tornando o conhecimento mais “vivo” e com “sentido” para a
realidade dos povos do campo.
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Diante do exposto, é preciso mexer nas estruturas da escola criada historicamente
para atender os anseios da classe dominante. O currículo deve ser repensado, pois foi
criado pela classe hegemônica, com base na hierarquização do ensino, na obediência,
concorrência e conhecimento fragmentado pela lógica do mercado de trabalho. Seu
repensar implica torná-lo uma forma que contemple a proposta da educação do campo
em sua totalidade.
A educação do campo pode-se dizer, aprofunda o debate de olhar para a
realidade e dela tirar subsídios que dão suporte para ensinar ao educando aquilo
que ele precisa saber. Bem como acontece na troca de conhecimentos que a própria
relação com o meio condiciona, pensar em formação humana é pensar em formar um
sujeito que venha a intervir em sua realidade e rompa com as ideias atreladas aos
interesses do grande capital. Tendo, como foco esse posicionamento, afirmamos que
os indivíduos se educam pela inserção em um determinado meio, com sua relação
tanto com a natureza quanto com os outros homens.
A educação do campo não é reprodução de modelos de ensino, mas a
construção de práticas educativas que são pensadas desde o meio onde o educando
está inserido. O problema central da democratização da escola são os interesses
que são postos para ela. Em resumo, são vários os elementos que possibilitam a
concretização de uma Educação do campo público, gratuita e de qualidade; mas só
apontá-los no papel não basta, é nesse ponto que entra o papel dos movimentos
sociais em hastear a bandeira da Educação do Campo, em todos os cantos deste
país, onde existam sujeitos no campo e escolas no/do campo.
Outro elemento significativo para se pensar a consolidação de práticas que
estejam baseadas no projeto da Educação do campo é a preposição da formação
por Área de Conhecimento, que aponta para a desfragmentação do conhecimento
separado pelas disciplinas. Assim, os conteúdos escolares permitem a ligação
entre as disciplinas, que não se fecham e não se isolam entre si, mas a partir da
interdisciplinaridade permitem conectar os saberes necessários à formação unilateral.
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1.4 ÁREA DE CONHECIMENTO

A perspectiva de ensino com a área de conhecimento passou a ser assumida
pela educação do campo por estar vinculada com o projeto de educação defendido
para as populações camponesas. Nesse sentido, a educação do campo deve constituir
um projeto revolucionário, isto é, deve ir além de reforçar, no próprio local, o lugar
social a que historicamente o campo tem sido relegado.
Assim, a área do conhecimento permite ao educador interligar as disciplinas de
uma só vez sem fragmentá-las, pois, ao longo da história, a educação disciplinar deixa
evidente que não dá conta de atender os povos do/no campo. Nesta perspectiva, a área
do conhecimento consolida-se, enquanto uma alternativa que atende as demandas de
superação da fragmentação do conhecimento.
Diante disso, a área do conhecimento permite romper com a forma escolar
capitalista presente nas escolas, visando uma percepção integradora do conhecimento,
e materializando-se em uma proposta formativa. Porém, precisamos encarar as
contradições e debater sobre essa proposta que precisa de ajuste que também não
dá conta da totalidade, mas proporciona uma ligação das disciplinas visando à área
do conhecimento.
Uma forma de rediscussão é a área do conhecimento, nos possibilitando uma
organização curricular das escolas do campo, permitindo uma dimensão maior de
debates no processo educativo, superará a fragmentação do conhecimento que está
na sociedade e não apenas nas escolas.
As disciplinas são oriundas da forma escolar capitalista, pela qual cada uma
fica focada em apenas uma parte específica do conhecimento e não numa área
maior de relação do conhecimento propriamente produzido pela sociedade. A área
do conhecimento não elimina as disciplinas, mas sim, articula-se entre elas, que pode
chegar a modificar ou mesmo criar novas disciplinas. Logo, esta permite um diálogo
entre as diversas disciplinas visando uma transformação na própria escola.
A extensão da área do conhecimento permite desencadear um trabalho
articulado entre os educadores, fazendo mediação entre o trabalho individual de cada
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professor, assim fazendo um trabalho coletivo em conjunto na escola. Refere-se a
uma forma de organização dos conteúdos de ensino que implica na organização do
trabalho do educador. O trabalho por área do conhecimento pode ser um bom pretexto
para discussão da forma de organização curricular das escolas do campo.
As áreas se colocam nas perspectivas da desfragmentação/integração
curricular, mas não supõem necessariamente o estudo das questões da
realidade, embora as práticas de aproximação ou de superação das disciplinas
que temos como referência, sejam aquelas que elegeram as questões da
realidade como base (IEJC, 2010, P.60).

Tem uma grande falha que está no sistema, que impõe limites que dificultam
o andamento de algumas propostas na escola na área do conhecimento. Outra
dificuldade permanece na formação dos professores que são especialistas e têm
dificuldade de ligar uma área do conhecimento com outras. Formação por área do
conhecimento tem vantagens e desvantagens, uma das desvantagens é não poder
acessar a totalidade, estudar especificidade, mas por outro lado tem vantagens na
formação que abre um leque para outras questões que na especificidade não vemos.
Trabalhar por área do conhecimento em uma organização curricular
diferenciada que permite trabalhar com integração e diálogo, abrange uma totalidade
maior. Carecemos garantir uma formação melhor para classe trabalhadora, que a
escola realmente cumpra sua função social, para uma formação crítica da realidade
na qual está inserida.
A área do conhecimento permite trabalhar a totalidade de vários ângulos dos
quais partimos da realidade, pensando o singular, o particular e o universal. Quanto
maior as relações estabelecidas, maiores serão as possibilidades de perceber a
realidade em seu movimento permanente de construção.
Cada disciplina mostra uma determinada dimensão da realidade, delimitando
seus objetos de estudos num determinado território. Quando uma área propõe trabalhar
quatro disciplinas, está propondo ver um mesmo assunto em diversas dimensões, o
que uma disciplina isoladamente não permitiria fazer.
[...] Portanto, as áreas do conhecimento devem ser compreendidas muito
mais na dimensão da docência, como uma forma de implementar processos
interdisciplinares com vista ao desenvolvimento de aprendizagens
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significativas do que, efetivamente, como forma de produção de conhecimento
científico. (RODRIGUES, 2010, p.121).

A área do conhecimento trabalha com formação humana dos sujeitos e
constitui um referencial para seleção do integrante de um currículo, na construção de
perspectiva da totalidade. A esse respeito, Santomé (1998) enfatiza:
[…] O objetivo principal consiste em reestruturar pedagogicamente o ensino
das ciências, de modo que os currículos escolares passem a ter sentido
para os educandos e educadores, possibilite a construção do conhecimento
por meio do diálogo e da constituição de uma intersubjetividade, rompendo,
dessa forma, os estreitos limites do currículo linear disciplinar. As áreas do
conhecimento seriam um novo referencial para a seleção dos conhecimentos
integrantes dos currículos; portanto são um instrumento para o planejamento
e a avaliação curricular (SANTOMÉ, 1998, p. 55 apud CALDART 2010. p.112).

O trabalho por área do conhecimento propõe uma forma integrada de planejar,
pensando a realidade da escola. Para desenvolver as práticas pedagógicas na Área de
Conhecimento das Linguagens, também vamos compreender os elementos acerca da
concepção do gênero do discurso, perspectiva cujo pressuposto é o vínculo intrínseco
e orgânico entre a esfera da atividade humana, da prática social, com a atividade de
linguagem dos sujeitos.
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UNIDADE II
NOTÍCIAS
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Nesta unidade, vamos trabalhar, especificamente, com o gênero discursivo
notícia, que é predominante na esfera comunicativa composta por diferentes textos
jornalísticos. Existem diversos gêneros discursivos, conforme os objetivos de sua
produção.
Partindo do pressuposto de que a linguagem verbal (escrita ou falada) é
uma tarefa essencialmente humana, colocamo-nos como produtores de linguagem,
enquanto prática humana comunicativa.
O trabalho com os gêneros discursivos faz parte da disciplina de Língua
Portuguesa e pode integrar outras disciplinas da Área de Conhecimento das
Linguagens, de modo interdisciplinar. O conteúdo temático das notícias selecionadas
para nosso trabalho relaciona-se com a Reforma Agrária, como anunciamos na seção
anterior, porque intencionamos relacionar as atividades escolares com a realidade
social dos educandos.
Os objetivos específicos desse estudo são:
- Conhecer a construção composicional do gênero discursivo notícia, ou seja,
compreender como esse gênero é organizado, que recursos linguísticos e estilísticos
o configuram;
- Produzir notícias em sala de aula com os estudantes do ensino fundamental;
- Trabalhar com os principais elementos da disciplina de Língua Portuguesa:
oralidade, leitura, escrita e análise linguística.
Os conteúdos que foram relacionados na construção deste material podem ser
encontrados nas Diretrizes Curriculares de Língua Portuguesa e Artes do Estado do
Paraná (2008), que são os seguintes:
Língua Portuguesa

Artes

Espanhol

Leitura, escrita, oralidade
e análise linguística

Composição teatral:
cenário e texto

Gêneros discursivos

Teatro

Notícia

Jogos teatrais e dramáticos

Classes de Palavras

Teatro imagem

Crase

Teatro jornal

personagens,

Leitura, escrita, oralidade e
análise linguística
Notícia
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2.1 O GÊNERO NOTÍCIA E SUA FINALIDADE

A esfera jornalística enquanto uma atividade humana possui suas finalidades e
características particulares ao seu espaço de produção e reprodução.
Para produzirmos uma notícia precisamos considerar três aspectos fundamentais
em sua construção, que são: clareza, objetividade e veracidade.
Essas características se relacionam com a finalidade do gênero, nesse caso
informar. Se esse gênero informa sobre acontecimentos, precisa conter os dados a
respeito dele: o quê? (qual é o acontecimento), quando? (tempo/data/horário), onde
ocorreu? (lugar/espaço), como? (contar o acontecimento), por quê? (justificativa/
esclarecimento do acontecimento).

2.2 CONTEÚDO TEMÁTICO DO GÊNERO

A notícia circula na esfera comunicativa dos gêneros discursivos, pois ela é um
texto que contextualiza o leitor/receptor em relação a determinado tema, considerado
polêmico ou atual. Sua principal função é comunicar uma (nova) informação sobre os
acontecimentos locais, nacionais ou internacionais. O mesmo conteúdo temático pode
ser tratado em outros gêneros da esfera jornalística, como a charge, por exemplo.

2.3 CONSTRUÇÃO COMPOSICIONAL

A construção composicional do gênero se faz com o uso de recursos linguísticos
que permitam organizar os discursos, de modo integrado ao seu conteúdo e aos
objetivos que se tem com esses. A escolha das palavras e o emprego adequado de
tais recursos permitem que os educandos (as) compreendam melhor as características
que compõem a construção deste gênero e possam reproduzi-lo a partir da sua própria
realidade.
A notícia é redigida sempre em terceira pessoa e busca apresentar os fatos
atuais e que sejam relevantes para uma comunidade de leitores.
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Podemos iniciar com questionamentos aos educandos para que digam se já
elaboraram uma notícia ou outro gênero jornalístico; se conhecem as características
e finalidades desse gênero, para identificarmos o que eles sabem a respeito. Alguns
exemplos de questões que podemos fazer:
- Para que serve uma notícia?
- Se uma notícia informa sobre um fato, que elementos precisa conter a respeito
dele? (Qual é o fato? Onde e quando aconteceu? Que razões o motivaram? Quais as
pessoas envolvidas? etc.).
Parafraseando Kaufman, as notícias contêm todos os dados necessários para
que o leitor compreenda a informação, sem necessidade de recorrer a textos anteriores
(por exemplo, não é necessário ter lido os jornais do dia anterior para interpretá-la), ou
de ligá-la a outros textos contidos na mesma publicação ou em publicações similares
(KAUFMAN, p. 26, 1995).
Sugestão ao educador(a):
Levar para a sala de aula, vários exemplares de diferentes jornais do município, da região e do estado.
Isso permitirá identificar quais são conhecidos ou lidos pelos educandos e, também, proporcionar
momento de leitura para que conheçam os diferentes gêneros desse meio de comunicação e observem
as características e elementos da construção composicional das notícias.

O texto da notícia normalmente é apresentado em colunas com informações
gerais e breves sobre o acontecimento relatado, embora a notícia que escolhemos
do site da Prefeitura municipal de Rio Bonito do Iguaçu, não siga fielmente essa
composição temática.
A notícia abaixo é da página oficial da Prefeitura de Rio Bonito do Iguaçu,
publicada em 20 de maio de 2014.
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RIO BONITO DO IGUAÇU. Secretário para assuntos fundiários do Paraná, Hamilton Serighelli,
visita acampamento em Rio Bonito do Iguaçu. Disponível em: http://www.riobonito.pr.gov.
br/?p=12708. Publicado em 20 de maio de 2014. Acesso em 08 de Março de 2016.

2.4 POSSIBILIDADES DE ATIVIDADES

O primeiro foco do trabalho com notícias, com os educandos, refere-se ao
seu conteúdo temático. Para isso, o educador pode propor questões que os levem a
identificar os assuntos veiculados no gênero e suas relações com a experiência social
dos sujeitos. Para isso, a atenciosa leitura individual do texto é o ponto de partida.
Depois da leitura individual, a sugestão é que o educador organize a turma
em círculo e promova um debate crítico sobre o assunto. Se for necessário, poderá
solicitar uma leitura em voz alta, para discussão de informações específicas da notícia.
Após o debate, poderão ser realizadas atividades escritas, como as
exemplificadas a seguir:

1- Discutam sobre o conteúdo da notícia:
a) Qual é o assunto abordado pela notícia?
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b) Como você avalia a opinião de quem a escreveu, contrária ou favorável ao
acampamento? Que elementos do texto justificam sua resposta?
c) Qual é o objetivo da visita aos acampados?

2- Releia atentamente o último trecho da notícia: “Aproveitou para informar a
imprensa que a Diretoria da Araupel é contra a invasão, em razão de que, se efetivamente
houver, não terá área para manter o plantio de árvores para o desenvolvimento de suas
atividades e que por isso, a alternativa será o fechamento da empresa no município de
Quedas do Iguaçu, criando um enorme problema social com a demissão de mais de
1.000 funcionários e deixando de recolher uma boa quantia de recursos aos cofres da
Prefeitura através de impostos”.
a) Qual a justificativa para a Araupel ser contra a ocupação?
b) Pesquise no dicionário o que é invasão e ocupação. Copie em seu caderno
esse dois conceitos.
c) O significado desses termos é diferente ou semelhante? Invadir é o mesmo
que ocupar? Explique com suas palavras essas duas ações.
d) O que seria um problema social para a notícia? E você o que pensa a respeito
dessa questão?

3- Como você vê a reforma agrária? Ela traz benefícios ou não? Justifique sua
resposta.

4- Essa notícia trata de forma clara o acontecimento relatado? Faltaram
informações sobre sua composição? Quais?
5- Você conhece a história da sua comunidade, acampamento ou assentamento?
Por que ela(e) surgiu? A partir de que luta?

Sugestão ao educador(a):
Discutir com os educandos (as), o que é um assentamento ou acampamento, a partir das suas visões
e conhecimento de mundo. Mas, também, levar para eles o conhecimento teórico e político a respeito
destes dois conceitos.
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Para refletir e debater em sala de aula:
Acampamento: um espaço de luta e resistência. É a materialização de uma ação coletiva que torna
pública a intencionalidade de reivindicar o direito à terra para produção e moradia. O acampamento é uma
manifestação permanente para pressionar os governos na realização da Reforma Agrária. Parte desses
espaços de luta e resistência é resultado de ocupações de terra; outra parte, está se organizando para
preparar a ocupação da terra. (FERNANDES. 2012, p.21).
Assentamento: um conjunto de ações planejadas e desenvolvidas em área destinada à Reforma Agrária,
de natureza interdisciplinar e multissetorial, integradas ao desenvolvimento territorial e regional, definidas
com base em diagnósticos precisos acerca do público beneficiário e das áreas a serem trabalhadas,
orientadas para a utilização racional dos espaços físicos e dos recursos naturais existentes, objetivando
a implementação dos sistemas de vivência e produção sustentáveis, na perspectiva do cumprimento da
função social da terra e da promoção econômica, social e cultural do trabalhador rural e de seus familiares.
(LEITE, 2012, p. 112).

No trabalho com o gênero notícia também podemos envolver questões
gramaticais. O trabalho com as regras de escrita da norma padrão da Língua
Portuguesa busca o conhecimento por parte do educando (a) das classes gramaticais
que compõem o estudo da morfologia da língua e da crase que compõem o estudo
da sintaxe presente no gênero notícia abordado nessa unidade, para estabelecer a
relação do emprego dessas regras em outros contextos de uso.
Torna-se, assim relevante a elaboração de questões que levem os educandos
(as) a identificar o uso da crase em frases presente nas notícias, ou até mesmo
construídas por eles nos textos redigidos em sala de aula, principalmente relacionado
à realidade da Reforma Agrária, bem como, aprender a flexionar os verbos, de acordo
com os seus tempos verbais. As questões abaixo tratam particularmente de questões
gramaticais que envolvem a escrita da notícia.

1) Questões que envolvam as classes gramaticais:
a) À qual classe de palavra pertencem as palavras ocupar e invadir?
b) Destaque os verbos presentes na notícia. Transcreva-os em seu caderno.

2) Flexione nas questões a seguir as frases em pretérito e futuro, siga o exemplo:
A reforma agrária é necessária
A reforma agrária foi necessária
A reforma agrária será necessária
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a) Eu trago sua bandeira de luta
b) Eles fazem a luta social.
c) Nós podemos ajudá-los
d) Vocês sempre falam em revolução?

3) Leia atentamente a 8ª linha da notícia e percebam que há um erro de
acentuação em um dos verbos utilizados, conforme as regras do novo acordo
ortográfico. Em qual verbo apresenta-se o erro de acentuação?

4) Na 12ª linha do texto, há um erro de emprego da crase. Encontre a oração da
notícia que apresenta este erro e redija em seu caderno de modo adequado.

PRATICANDO

Após a leitura, debate e exercícios sobre a notícia apresentada, o educador será
o mediador no ensino da produção da própria notícia pela turma. O educador poderá
levantar juntamente com os estudantes quais são os problemas ou acontecimentos
atuais que se passam na comunidade onde a escola está inserida. Nesse momento,
o educador mediará o debate com os estudantes para que eles percebam que os
acontecimentos que se passam no seu cotidiano podem ser transformados em notícia.
A orientação para produzir pode prever os seguintes movimentos:
- Definir/planejar: gênero (notícia), assunto (conteúdo temático), objetivo
(finalidade da notícia), leitor (para quem é destinada);
- Organizar as “ideias”, elaborando uma relação dos aspectos/informações que
não podem faltar, na ordem em que devem ser apresentados;
- Orientar para considerarem a adequação da linguagem ao leitor, de modo que
ele possa compreender o texto com facilidade;
- Observar as características de objetividade, clareza e veracidade, próprias da
notícia, na redação;
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- Cada um/a, de posse de seu planejamento, escreverá a notícia.
Análise e raciocínio são condições indispensáveis à escrita de um bom texto, em qualquer idade.

O educador/a deve acompanhar todo o processo da escrita, com verificação do
que os educandos fazem, com explicações, destaques e disponibilização de recursos
(informações sobre o tema escolhido, dicionários, exemplares de jornais etc.).

Depois da escrita da notícia, ensinar a:
- Analisar / revisar a escrita, em função das condições de produção propostas:
gênero, objetivo, leitor, paragrafação, pontuação, ortografia, adequação vocabular etc.
Nessa etapa, o educando faz uma revisão de seu texto, depois troca com colegas,
para que cada um leia o texto do outro e possa fazer suas sugestões de melhoria;
- Reescrever, se necessário: planejar a reescrita, em função da proposta inicial;
- Correção pelo educador e nova reescrita, se necessário;
- Encaminhar ao leitor.
A seguir, segue um exemplo de notícia elaborado pelos educandos do 9° ano
do ensino fundamental de uma escola do campo.
RISCOS NAS ESTRADAS: QUEREMOS MUDANÇAS!
Nossas estradas estão em péssimas condições de uso. Quando chove, não podemos ir ao colégio,
porque os ônibus não conseguem fazer as linhas do assentamento. E com razão, pois as estradas estão
cheias de buracos, sendo perigoso acontecer algum acidente, devido ao fato de as estradas não estarem
cascalhadas.
As comunidades que sofrem com as estradas deveriam unir-se para irem até a prefeitura pedir
providências quanto ao cascalhamento das linhas, mas o que falta é a iniciativa das famílias, e quem sai
perdendo são os alunos que perdem aula e muito conteúdo nos dias chuvosos.
Com isso, muitas pessoas acabam sendo prejudicadas, porque as estradas estão ruins, pois nos
dias de chuva não há transporte, e as pessoas não podem sair do assentamento para ir até a cidade, até
mesmo para quem vem conhecer nosso assentamento fica difícil de se deslocar de uma comunidade para
outra, quando chove.
Autores: Estudantes do 9° ano do ensino fundamental do
Colégio Estadual do Campo Iraci Salete Strozak, 2013.

2.5 POSSIBILIDADES DE ATIVIDADES INTERDISCIPLINARES
A tabela a seguir aponta sugestões metodológicas que articula o Gênero
Discursivo Notícia, com os conteúdos das disciplinas de Espanhol e Arte, com
a tentativa de indicar elementos de relação dos conteúdos com a realidade dos
educandos e educandas.
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ATIVIDADES INTERDISCIPLINARES

Atividades

Conteúdos

Objetivos

Teatro imagem

Jogos teatrais e
dramáticos

- Vivenciar a prática de jogos teatrais e dramáticos;
- Exercitar práticas que envolvam o
desenvolvimento corporal e estético.

Metodologia

A partir das fotografias presentes nos jornais trazidos para a sala de aula, pedir
para que a turma se divida em grupos, e cada grupo escolherá a fotografia que
lhe chamou mais atenção na leitura visual presente em notícias e reportagens.
Após a escolha da fotografia pelos grupos, o educador(a) explicará brevemente
a técnica dos jogos dramáticos e teatrais, suas características e importância no
desenvolvimento cênico. O educador(a) pedirá para que os estudantes elaborem
uma encenação com falas que terá o objetivo de se aproximar da imagem que
a fotografia apresenta. Ao final da encenação, os estudantes terão de fazer
o desfecho semelhante ou igual à imagem do jornal que foi escolhida pelo
grupo. Destacamos o desenvolvimento da oralidade (pronúncia, sonoridade e
expressividade) que poderá ser potencializada na prática dos jogos teatrais e
dramáticos.

Atividades

Conteúdos

Objetivos

Teatro notícia

Jogos teatrais e
dramáticos

- Vivenciar a prática de jogos teatrais e dramáticos;
- Exercitar práticas que envolvam o
desenvolvimento corporal e estético.

Metodologia

O professor da disciplina de Artes poderá, ainda, produzir um teatro jornal a
partir dos textos jornalísticos lidos durante as aulas de Português. A turma será
organizada em pequenos grupos, e cada grupo criará seu próprio roteiro do teatro
jornal. Os estudantes podem interpretar diferentes personagens que compõem
o cenário de um teatro jornal: os repórteres, jornalistas de ruas, câmeras,
fotógrafos, comentarista, editor e redator. Podem apresentar as notícias presentes
nos jornais lidos ou até mesmo criar notícias da sua própria comunidade. Essa
atividade permite explorar a diferença entre a linguagem informal da oralidade
comum e a formalidade da linguagem própria dos telejornais.

Atividades

Conteúdos

Objetivos

Pesquisando notícias em
Espanhol

Notícias em Espanhol

Pesquisar em diferentes sites notícias relacionadas
à luta pela terra.

Metodologia

Organizar a turma em pequenos grupos para que possa utilizar o laboratório de
informática da escola, com vistas a pesquisar diferentes notícias em espanhol
sobre os processos de luta pela terra na América Latina. Cada grupo irá
escolher uma notícia e terá que realizar uma leitura e interpretação. Após, a
pesquisa o educador (a) solicitará para que cada grupo responda um pequeno
questionário a respeito do conteúdo da notícia: o quê? (qual é o acontecimento),
quando? (tempo/data/horário), onde ocorreu? (lugar/espaço), como? (contar
o acontecimento), por quê? (justificativa/esclarecimento do acontecimento).
Quando realizado o questionário cada grupo irá apresentar para os demais
educandos (as) da turma o resultado da sua pesquisa. Lembrar para que os
grupos registrem em seu caderno tais questões.
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UNIDADE III
POEMA
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Nesta unidade, vamos trabalhar, especificamente, com o gênero discursivo
Poema, que é predominante na esfera literária, composta por diferentes textos
poéticos. Essa esfera abriga diversos gêneros discursivos, conforme os objetivos de
sua produção.
O trabalho com os gêneros discursivos faz parte da disciplina de Língua
Portuguesa e pode integrar outras disciplinas da Área de Conhecimento das linguagens,
de modo interdisciplinar. O conteúdo temático dos Poemas selecionados para o nosso
trabalho relaciona-se com a Reforma Agrária, como anunciamos na seção anterior,
porque intencionamos relacionar as atividades escolares com a realidade social dos
educandos.
São os objetivos específicos desse estudo:
- Apresentar os elementos composicionais do Gênero discursivo Poema;
- Refletir sobre o conteúdo Temático do poema;
- Construir inferências e relações do Poema com a Luta social;
- Estabelecer relação com o conteúdo de Língua Portuguesa;
Os conteúdos relacionados na construção deste material podem ser encontrados
nas Diretrizes Curriculares de Língua Portuguesa, Artes, Educação Física e Língua
estrangeira Espanhol do Estado do Paraná (2008), que são os seguintes:
Língua
Portuguesa

Gêneros
discursivos;
leitura; escrita;
interpretação;
pontuação;
acentuação;
Figuras de
linguagem; classes
de palavras;
Sintaxe e termos
da oração;

Artes

Música e os elementos
formais: Altura, Duração,
Timbre, Intensidade
e Densidade;
Indústria Cultural;
Arte Indígena;
Arte Popular;
Movimentos artísticos;
Personagem: expressões
corporais, vocais, gestuais
e faciais Ação Espaço;

Educação Física

Jogos cooperativos;
Danças criativas;
Danças circulares;
Brincadeiras
populares;
Jogos dramáticos;
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Espanhol
Gêneros discursivos e seus
elementos composicionais;
Intertextualidade; Intencionalidade;
Léxico;
Coesão e coerência;
Funções das classes gramaticais
no texto; Elementos semânticos;
Recursos estilísticos (
Figuras de linguagem);
Marcas linguísticas:
Tema do texto; Interlocutor;
Finalidade do texto;
Intencionalidade do
texto; Intertextualidade;
Condições de produção;

3.1 O GÊNERO POEMA E SUA FINALIDADE

O gênero discursivo Poema faz parte da esfera literária, trabalha com metáforas
e com a subjetividade, que é a dimensão sensível que compõem os textos que utilizam
a palavra como arte. O Poema possui particularidade como a escrita em versos, com
espaços, construção de estrofes, rimas e a presença das figuras de linguagem.
Cabe salientar, contudo, que existe, na atualidade, Poemas que não
necessariamente seguem as características já mencionadas.
O gênero Poema não possui uma finalidade em especial, sua produção ocorre,
em grande parte, por inspiração do poeta que, pode escrever tendo objetivos de
socializar uma reflexão sobre o mundo, sobre a sociedade ou conteúdo temático
específico. Há aqueles que optam por poetizar sobre temas universais como o amor,
a paz, desigualdades, fome e religião
.
3.2 CONTEÚDO TEMÁTICO DO GÊNERO

O poema circula em diversos espaços. Ainda que esteja localizado, mais
especificamente na esfera literária, percebemos que seguidamente é utilizado na
esfera escolar, esfera jornalística e social, dado as possibilidades de abordagem do
seu conteúdo temático.
Não há uma restrição específica diante do conteúdo, assim o Poema pode
abordar temáticas universais até os conteúdos temáticos mais específicos de cada
grupo social. O poeta tem a possibilidade, posto que não existe regra específica
sobre a veracidade da reflexão proposta pelo poema, de criar, construir, produzir um
universo poético envolvendo análises, reflexões, críticas, despertando sensações e
sentimentos. Criar por meio das palavras, é o desafio.

3.3 CONSTRUÇÃO COMPOSICIONAL

O poema pode ser estudado por meio das escolas literárias, ou seja, um recorte
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histórico, social, político, econômico, cultural em que existiram certas tendências, com
marcas características para conceber e produzir poemas. O que é costumeiramente
feito em aulas de literatura em que, evocam-se os poemas para o estudo de um
determinado período literário/histórico. O que não é nossa pretensão.
A classe trabalhadora precisa se apropriar desse instrumento como maneira
de ampliação das possibilidades de acesso ao que de bom a humanidade produziu,
sob o risco de ter ceifado o seu direito de formar-se política, cultural, ideológica e
sensivelmente. O poema pode ser um instrumento de luta, quando se sabe utilizá-lo.
Do ponto de vista denotativo, Poema é uma obra escrita em verso, que pode ser,
ainda, escrita em prosa. Sobre a etimologia da palavra, encontramos, principalmente
em pesquisas realizadas em sites, que Poema vem do grego (Poeises), que deriva
do termo grego (Poein), que significa fazer. Adverte-se que ao longo dos processos
históricos esse termo sofreu alterações.
Não obstante, segundo o Dicionário Escolar da Academia Brasileira de Letras,
Poema é (po.e.ma) s.m. (lit) 1. Composição literária caracterizada pelo uso de
linguagem condensada e pelo uso de determinadas técnicas como métrica, ritmo,
rima e metáfora. 2. Qualquer composição em verso. (BECHARA, 2011, P.999).
Diante do exposto, restam alguns esclarecimentos gerais, referentes aos
elementos constitutivos do gênero Poema, que são eles: métrica, rima, melodia,
versos e estrofes. Esses elementos compõem e caracterizam o poema, pois dizemos
que ele pode ser escrito em versos ou em prosa.

LEMBRETE: Na atualidade, contudo, encontramos os versos livres, sem preocupação com a métrica.
Também os poemas brancos, sem possuir necessariamente rimas. Das formas fixas do soneto ao poema
que extrapola o verbal, mas que se caracteriza pela expressão concreta.

Ao que parece o termo Poema possui inúmeros elementos que o circundam,
seja do ponto de vista da sua construção ou produção, haja vista que o Poema permite
tanto a reflexão, quanto a sensibilização das pessoas. Ao passo que impulsiona para a
contemplação do mundo, por meio da arte da palavra, também permite que os sujeitos
despertem para a tomada de consciência coletiva e individual do mundo. Ressaltamos
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que tudo depende dos objetIvos pelo qual o poema é produzido ou lido.

3.4 POSSIBILIDADES DE ATIVIDADES

- Caro educador/a, as proposições que seguem dizem respeito às possibilidades
de trabalho com Poemas.
-Educador, oportunize a leitura silenciosa dos educandos do Poema Povo Herói.
Indague, posteriormente, sobre os seus entendimentos, sobre o conteúdo temático do
Poema, as marcas linguísticas e construção interna do poema.
- Na sequência, educador(a), pode ser realizada a leitura em voz alta, para que
os educandos possuam um segundo contato.
- Questionar os alunos sobre qual seria esse gênero discursivo.
- Como eles chegaram a essa resposta e qual é o assunto tratado?
- Registrar no quadro as principais ideias e inferências indicadas pelos
educandos.
- Conduzir a discussão, no sentido de esclarecer, de maneira ampla, que o
poema possui marcas próprias em sua constituição.
- É possível chamar a atenção dos alunos para que esses observem as rimas,
atentem-se para as disposições ou organização dos versos.
- O Educador pode salientar que a linguagem utilizada, os termos que rimam,
aproximam-se da linguagem coloquial, quais as razões?
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POEMA
Povo Herói
Adecir Rodrigues
Debaixo de uma lona preta
Está o sonho de uma causa nobre
Um projeto de Brasil
Sem fome
Construído por um povo nobre.
É um povo que não conhece o
Medo
Que acorda cedo, pra ir trabalhar
Que busca na terra
A resposta contra a guerra
Que um dia vai chegar
Procura em cada amanhecer
Ver o sol nascer
Iluminando um novo dia
Ver o sorriso das crianças
Que é a grande esperança
Da nossa utopia
São pessoas que dão valor pela
Vida
Por que sofrem pra viver
Gente das mãos calejadas
De tanto fazer roçadas
Pra tirar o alimento pro Brasil
Comer
É um povo trabalhador
Que luta com muito amor
Pra construir um dia mais feliz
Que tem orgulho em tirar do chão
Uma coisa simples, chamada
Pão
Que mata a fome deste País
Este povo que luta contra guerra
Um povo pobre, mas de muito valor
Que tem orgulho e muito amor
De ser um povo do Movimento Sem
Terra

É possível, após a leitura, indagar os educandos sobre seus entendimentos
acerca do poema. Realizar um paralelo sobre o conteúdo temático do poema com a
realidade social em que todos estão inseridos. Avaliar juntos as anotações no quadro.
Caro educador, a respeito do poema estudado, é possível ver a obra de Patativa do Assaré, Antologia
Poética, editora Fortaleza, 2004, que traz a poesia nordestina e suas peculiaridades, inclusive as
marcações da fala cotidiana.

- Destacar a sua construção composicional ou organização. Ressaltar que
o poema difere dos outros gêneros do discurso pela sua organização textual e
49

características próprias, principalmente.
Educador, o Poema tem sua maneira própria de ser produzido. Apresenta, nos moldes clássicos,
costumeiramente: estrofes, versos, métricas, ritmo. O Poema trabalha com a subjetividade, aborda
conteúdos temáticos diversos. Só nesses elementos, podemos dizer que ele se difere dos outros gêneros!

- Como forma de fixar informações, o educador pode realizar questões diretas,
por exemplo:
- Quantos versos há no poema?
- Existe separação de estrofes?
- Esse poema possui métrica? Justifique.
- Esse é um poema considerado branco? Explique sua resposta.
- Destaque as expressões que evidenciam a linguagem coloquial, presente no
poema.
Atividades de interpretação individual, conforme o conteúdo ou nível de
aprendizado da turma. Um exercício bom consiste em solicitar que o educando/
educanda elabore uma definição ou conceitue o gênero, conforme as explicações e
seus conhecimentos.
É possível ainda, serem elaboradas perguntas aos educandos/as para que
esses percebam as características do gênero Poema:
- Que gênero discursivo é esse? Como chegaram a tais constatações?
- Como o texto está organizado, em relação à disposição/distribuição das
linhas?
- Há a presença de parágrafos?
- Que nome damos, as divisões e linhas, quando esses são poemas?
- Todos os poemas são iguais, em relação à disposição de suas estrofes e
versos?
- Como identificamos as rimas, presente no poema?
Na sequência, poderão ser disponibilizadas definições denotativas sobre o
gênero Poema. Nesse momento, há que se pesquisar e definir junto com a turma os
elementos básicos do poema, diferenciá-lo de poesia, trabalhar especificamente a
rima, ritmo, métrica, estrofe, verso e seus desdobramentos.
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Educador/a, em relação à análise ou interpretação do poema, veja a obra: O estudo analítico do poema,
de Antônio Cândido (1996).

Propor maneiras coletivas de construção de conceitos e realizar dinâmicas de
apresentações/produções de poemas.
Pode-se pesquisar a biografia do poeta ou apenas comentá-la e organizar
grupos de investigação do contexto político, econômico e cultural da construção do
poema.
Depois de trabalhado tais elementos e já conhecido o poema, é possível,
conforme o nível da turma, trabalhar algumas tendências e características na produção
de poemas, evidenciar que nem todos são iguais, que há, por exemplo, os clássicos,
com a maneira fixa de construção, bem como os versos livres ou, até mesmo, os
poemas concretos.
Educador, é possível ainda pesquisar com a turma ou até mesmo trazer exemplos de poemas concretos,
ou mencionar o movimento literário concretista no Brasil.

O poema em questão ainda pode ser traduzido para o espanhol e ser objeto de
dramatização.
Outra sugestão é distribuir diferentes poemas entre os grupos, solicitar que
cada um dos grupos realize a leitura e, por meio de uma forma dinâmica, apresenteos. Essa apresentação consiste numa atividade mais livre, realizada pelo deleite
da leitura, sem maneiras prefixadas na maneira de apresentação do poema. Caso
queira dirigir a atividade, além da apresentação, é possível solicitar que os educandos
realizem análises dos versos, identificação das rimas, presença ou não de métrica,
contagem das estrofes, entre outras.
Enfim, do ponto de vista da tarefa de acesso aos conteúdos do currículo de
Língua Portuguesa, propriamente ditos, o educador pode fazer o uso do Poema,
conforme o conteúdo que esteja trabalhando, como exemplificado na sequência.
Caso esteja no âmbito da Morfologia, poderá:
- Solicitar a identificação dos substantivos, localizar suas flexões, classificar em
próprios, comuns;
- Em que tempo verbal são apresentados os verbos presentes no poema?
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- Caso os tempos sofressem alteração, o sentido continuaria o mesmo?
- O poema faz um uso significativo do termo “que“, todos fazem parte da mesma
classe de palavras?
Caso esteja no plano da sintaxe:
- No quinto verso do poema temos “Construído por um povo nobre”, tal expressão
consiste em uma oração? Justifique.
- No verso “Ver o sol nascer”, temos uma oração simples ou composta? Explique.
- As conjunções possuem como umas das suas finalidades, ligar duas orações
ou termos. Diante do verso “Um povo pobre, mas de muito valor”, identifique a
conjunção e explique que tipo de relação ela estabelece.
- Retire do Poema um exemplo de oração coordenada sintética.
- Há no poema, um período? Explique.
No que refere-se à estilística e figuras de linguagens:
- No trigésimo primeiro verso “Que mata a fome deste País”, temos uma figura
de linguagem. Identifique-a e explique-a.
- Identifique no poema uma expressão de uso coloquial da língua.
- No verso “Pra tirar o alimento pro Brasil comer” podemos dizer que Brasil
substitui povo, população, pessoas, etc. Dessa forma temos a presença de uma figura
de linguagem, que figura seria?
- O Poema evidencia uma linguagem com termos particulares dos sujeitos Sem
Terra. Você conhece outros além dos evidenciado no poema?
- Caso a linguagem da norma padrão fosse utilizada no poema, esse teria o
mesmo sentido?
Sobre a semântica, pode-se estudar a divisão das palavras em antônimas,
sinônimas, homônimas, parônimas e seus desdobramentos.
- Há no poema a presença de um Eu lírico, essa voz presente no poema pode
expressar seu conteúdo temático. Com suas palavras, resuma qual é a reflexão que
o poema nos possibilita.
- Qual é o sonho nobre, presente no poema? Na sua opinião, ele é possível?
- Quem são os trabalhadores de mãos calejadas, descritos no poema?
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- Poderia ser estendido o entendimento de trabalhadores/as aos trabalhadores
urbanos? Explique?
- Você conhece a maneira de se organizar e reivindicar dos sujeitos ligados ao
Movimento Sem terra? Qual a sua opinião sobre?
- O poema evidencia uma realidade ou apenas divaga sobre um assunto que
não existe?
Em suma, trata-se, sobretudo, de articular o estudo do gênero com os conteúdos
e processos formativos que já estão sendo trabalhados. Buscamos evidenciar que é
possível abordar o estudo do poema como uma discussão reflexiva, tanto quanto
abordar os elementos gramaticais, ao passo que contempla o estudo do gênero
discursivo e do conteúdo estruturante da língua (leitura, escrita, oralidade e análise
linguística).

Atividade 2
Educador/a distribua o poema e solicite que os educandos realizem a leitura
silenciosa. A leitura individual permite um primeiro contato com o conteúdo temático do
Poema, possibilita que o educando realize suas próprias observações e entendimentos.
Libertação
Renan W. R. de Lima
Quebraram as correntes,
Libertados agora estão!
As elites temem
Dizem são demônios destroem tudo
Avançam sem controle pior que furacão!
O que será isso, então?
Os exploradores não possuem coração,
Ouve-se em coro, os gritos da grande nação.
Cegos pela ganância, torturam, matam, roubam
E dizem ser democráticos
Quando não passam de bandidos perdidos
Em sua própria maldição.
A cegueira da ambição não os permite ver
Que agora luta o povo em união.
Muitos rostos, várias etnias
Não importa nome, muito menos função
Basta a coragem de saber
Que são todos irmãos.
Não só se levantam, como também nascem
Como a classe que se percebeu em si.
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Peleiam, jamais se permitem dominar
Não querem a inversão de polos
Lutam para libertar.
Chega de exploração
Chega de concentração
Chega de aceitar
Que uma elite possa nos dominar
Lutamos juntos ombro a ombro como irmãos
Armas, coragem, projetos e coração
Não para uma classe e sim para a nação.

Realizada a leitura, sempre que possível e oportuno, o educador/a poderá
realizar o registro coletivo, no quadro, permitindo que todos possam expor qual foi seu
primeiro entendimento do texto.
O poema permite tanto a análise Morfológica, Sintática e Semântica, quanto à
análise do seu conteúdo temático e linguístico, depende dos objetivos do educador/a.
Por conteúdo temático entende-se o recorte temático, assunto elucidado pelo poema,
ou seja, não se pode falar de tudo. Nesse caso o poeta pode tratar da fome, da luta
engajada do Sem Terra, do amor, enfim, de temas mais específicos ou globais. É
possível ainda realizar conexões com outras “disciplinas”, caso seja de interesse do
educador/a ou uma proposta do Colégio.
Por exemplo, o educador/a pode, por meio do poema, construir uma
dramatização, ou até uma mística. Nesse caso, o conteúdo temático, ligado à Reforma
Agrária e aos Sem Terra, é a linha condutora.
- Para realizar a mística os alunos precisarão ler, discutir e tecer comentários e
reflexões sobre o Poema.
- Acordarem quais serão os objetivos da mística, como expressar o seu conteúdo
temático por meio de símbolos, elementos da natureza, frases, expressões corporais,
etc.
- Quais os papéis ou tarefas de cada educando/a?
- Que fundo musical poderá ajudar no momento da apresentação?
- Como será composto o ambiente da apresentação?
- Outras leituras de frases, fragmentos de textos serão utilizados?
- O Poema será declamado em certo momento da mística?
- Após essas observações, que podem ser coordenadas ou apenas
acompanhadas pelo educador/a, é momento de ensaiar, acertar os detalhes para a
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apresentação entre as turmas.
- Em suma, o poema pode ser trabalhado em estreita relação com as artes
cênicas.
Na relação com a educação física, o(a) educador/a pode indicar a dinâmica do
“jogo da luta de classes”. O conteúdo temático do poema está intimamente atrelado à
atividade, que consiste em:
- O(a) educador/a anuncia uma atividade, após realizada a leitura e um estudo
prévio do poema.
- A atividade ocorrerá na quadra de esporte, ou qualquer outro espaço.
- Basicamente, a divisão é semelhante a um jogo de futebol.
- O(a) educador/a escolhe um juiz, divide o time em dois.
- De início prioriza os mais “habilidosos” em um time. O juiz será orientado a
gradativamente favorecer o time dos “habilidosos”.
- Inicia-se o jogo, após alguns lances o juiz começa a impor regras injustas para
um time.
- Passados alguns minutos de jogo, o juiz impõe vantagens ao grupo dos mais
“habilidosos”, diz que esses podem empurrar, derrubar, trapacear. Logo podem pegar
com as mãos, desrespeitar a todos.
- O time menos favorecido, com o simples fato de tocar na bola recebe críticas.
- O jogo é realizado até que a insatisfação do time menos favorecido atinja seu
auge.
- Nesse momento o educador pode intervir e explicar que o jogo é uma analogia,
uma maneira de explicar, por exemplo, a luta de classes.
- O educador questiona os(as) educandos/as sobre quem é a classe dominante,
o estado, os(as) trabalhadores/as que o poema indica.
- Provoca os/as educandos/as a refletirem sobre os jogos de forças existentes
na sociedade.
A atividade envolve o jogo de futebol, ou outras modalidades, de maneira
figurativa, para tratar do poema.
Vejamos, em relação ao estudo gramatical, se o(a) educador/a pretende trabalhar
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com as classes de palavras, o poema permite que sejam realizadas atividades de:
- busca e classificação das palavras, conforme as classes a que pertencem
(adjetivos, substantivos, verbos);
- identificação das palavras que não aparecem no Poema (interjeições);
- pesquisa de palavras no dicionário;
- sentido denotativo e conotativo dos termos;
- formação e flexão dos substantivos;
- pontuação e acentuação das palavras;
- destaque de verbos e análise de suas flexões.
Antes ou após os estudos introdutórios, o(a) educador/a pode lançar questões
diretas, sobre a Sintaxe, que distanciam-se, de certo modo, da análise do conteúdo
temático, propriamente dito, como nos exemplos seguintes, que não possuem a
pretensão, nesse momento, da reflexão, mas, de impulsionar o(a) educando/a para
praticar a identificação de conceitos próprios da Língua portuguesa.
O poema apresenta oração, período e frase?
Todos os versos possuem verbos?
Há no poema a presença de conjunções?
Todas as orações possuem a mesma quantidade de verbos?
As palavras presentes no poema não são postas por acaso. O escritor/Poeta,
consciente ou não, escolhe-as, buscando produzir determinados sentidos. O educador
pode fazer indagações que abordem a escolha dos termos utilizados no texto poético,
como são organizadas as rimas, quais os termos de mais impacto, como ocorre
a construção da imagem e a produção por meio das estrofes, quais as possíveis
interpretações sobre o conjunto do conteúdo temático do poema, ou seja, o que é
possível compreender.

3.5 POSSIBILIDADES DE ATIVIDADES INTERDISCIPLINARES

A tabela a seguir aponta sugestões metodológicas que articulem o Gênero
Discursivo Poema, com os conteúdos das disciplinas de Educação Física e Arte,
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com a tentativa de indicar elementos de relação dos conteúdos com a realidade dos
educandos e educandas.
Atividades Interdisciplinares
Atividade

Jogo com Poema

Metodologia

Conteúdo

Objetivos

Leitura, escrita, oralidade, noção de tempo
e espaço, expressão corporal, jogos
populares, regras de jogo.

- Promover o conhecimento
do poema;
-Trabalhar a importância das
atividades coletivas;
- Realizar a leitura e
interpretação do poema;
- Conhecer por meio do
poema os espaços diversos
da escola;
Realizar
atividades
de reconhecimento dos
elementos constitutivos do
poema.

Para além das atividades de fixação ou de estudo do conteúdo específico
da Língua Portuguesa, é possível realizar o Jogo de caça aos versos,
como estratégia metodológica de tornar a leitura mais agradável. O
jogo consiste em dividir a turma em grupo e, na sequência, distribuir
o poema completo para os alunos. Paralelamente, os versos dos
poemas serão distribuídos por espaços diversos do colégio. Os grupos
recebem a informação de onde estão localizados os versos. Ao sinal do
educador/a, o grupo precisa reunir-se, ler o poema, estabelecer maneiras
de encontrar os versos e montar o Poema, ou seja, reunir as tiras que
contém os versos. O grupo que findar primeiro deve aguardar os outros.
Quando todos finalizarem, o primeiro grupo declamará o poema. Por
fim, o(a) educador/a anuncia que todos são ganhadores, tanto os que
tiveram a oportunidade da leitura, quanto os que foram privilegiados em
poder agraciar, ouvir e dividir os conhecimentos presentes no poema lido.
Poeta é tanto o escritor, quanto o leitor/ouvinte.

Atividades Interdisciplinares
Atividade

Sarau poético

Conteúdo

Objetivos

Gênero poema, gênero biografia, construção
composicional do gênero textual, leitura e
escrita, pesquisa, intertextualidade.
Marcas linguísticas:
Tema do texto; Interlocutor;
Pontuação; acentuação.
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- Visualizar as diferenças entre
os gêneros poema e biografia;
- Conhecer os autores e suas
obras;
- Produzir textos biográficos.

Um dos objetivos dessa atividade é proporcionar aos educandos o
acesso a um grande número de poemas e biografias dos poetas. O(a)
educador/a deve encontrar certo número de poemas e biografia dos
poetas. O ambiente em que ocorre o sarau pode ser a sala de aula
ou outros ambientes, inclusive a área externa, como embaixo de uma
árvore.
A organização do ambiente, com a formação de um círculo, com
os poemas e as biografias distribuídas/expostas no centro, constitui
um elemento importante para realizar essa atividade. Essa é apenas
uma sugestão, posto que o espaço fica a critério das possibilidades de
sua ornamentação e de como o grupo pode se organizar/participar. Os
educandos devem escolher um poema. A leitura pode ser individualizada
ou em grupo, conforme o objetivo do professor e as condições da turma.
A leitura da biografia antecede a do poema, que pode ser dramatizada.
Todos os envolvidos devem participar.
Posterior à leitura, os educandos e educandas podem trocar os
poemas uns com os outros, conforme os seus interesses. O educador
solicitará atividades, considerando o patamar do estudo, ou seja,
se a intenção é a interpretação, elaborará questões genéricas, que
contemplem todos os poemas, por exemplo: Quantos versos há no
poema? Eles são metrificados? É possível ainda direcionar para
atividades de inferência, elaborando indagações sobre as intenções do
autor com tal poema, se eles conhecem alguma situação semelhante à
expressa no poema; como se apresentam ao leitor a poesia e as reflexões
presentes no poema. Ainda é possível, propor exercícios de ordem
gramatical e, também pesquisas, no sentido de sugerir que o educando
busque o contexto da obra. Identificação de termos e pesquisas no
dicionário, expressar o Poema por meio de pintura ou desenho, elaborar
coreografias e declamar o poema. Expressar o conteúdo temático do
Poema por meio de outros gêneros.

Metodologia:

Práticas Interdisciplinares

Atividade:
poema:

Mural

do

Conteúdo:
Gênero questionário; leitura;
escrita; coerência e coesão;
gênero
poema;
conteúdo
composicional;
variação
linguística; gráfico e legendas;
estilos literários.

Objetivos:
- Construir uma pesquisa, com coleta
de informações sobre os poetas da
comunidade;
- valorizar as produções comunitárias;
- conhecer e produzir questionários de
pesquisas;
- estudar a construção composicional do
questionário;
- verificar a coesão e coerência na escrita
do questionário.

Metodologia: Considerando que o poema é um gênero que na maioria das vezes está longe das pessoas,
devido acesso limitado, essa atividade pretende reunir o máximo possível as produções das pessoas da
comunidade, realizar uma sondagem do acesso, produção e conhecimento dos(as) moradores/as.
Feita as considerações, o educador, pressupondo que a turma já teve algum acesso ao estudo sobre
poema, designará a tarefa, em grupo ou individual, de buscar em casa, na escola ou na comunidade os poemas
que devem ser expostos no mural/varal poético.
Os(as) educandos/as podem utilizar gravadores, fotos, vídeos, enfim, exercitar a pesquisa, inclusive
com solicitação de autorização dos autores para uso dos poemas. Nesse caso, há que se articular o estudo da
pesquisa poética, com a elaboração de questionário, com as maneiras de abordagem da pesquisa.
Outras áreas do conhecimento podem se juntar na pesquisa, pela construção de mapas com a
localização de quais pontos da comunidade estão às pessoas que contribuíram; construção de gráficos sobre
o grau de escolaridade dos poetas; e a elaboração de atividades de artes, como: desenhos, telas, histórias em
quadrinhos, que articulem a imagem com o conteúdo poético. É possível, ainda, estudar os estilos literários e
buscar aproximar a maneira de produção poética predominante na produção encontrada.
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Depois da pesquisa e coleta, o(a) educando/a, transcreverá o poema, organizando-o para a exposição, ou seja,
se estiver gravado deve transcrevê-lo, se estiver em papel, de posse do poeta, deve copiar, para a exposição
e, junto a uma breve descrição do poeta, poderá expô-lo em um local da sal a.

Práticas Interdisciplinares

Atividade:
Produção
coletiva de poema

Conteúdo:
- Escrita, leitura, oralidade, dinâmica coletiva,
gênero poema, variação linguística, oração,
período e frase, elementos constitutivos
do poema, rima, verso, estrofe, métrica,
acentuação, pontuação.

Metodologia:

Objetivos:
- Conhecer os elementos que
caracterizam o gênero poema;
- Produzir poemas coletivos e
individuais.

Para não cair no exercício vazio, da atividade pela atividade, é possível trabalhar a
produção do poema coletivo.
Cada aluno receberá uma folha de papel sulfite, com a turma em círculo, para
facilitar as mediações. O educador pode direcionar ou não o conteúdo temático.
Caso não queira, irá realizar a leitura de um poema, posteriormente, a identificação
de suas ideias centrais. Na sequência solicitará que os educandos, de posse do
seu caderno, pensem na construção de um poema, que elaborem um parágrafo no
caderno buscando indicar o que pretendem expressar por meio dele. É importante
o educando indicar o título do poema no caderno.
Realizado esse momento, cada educando irá colocar um verso na folha e
passará para que o seu companheiro de turma acrescente outro verso e assim
sucessivamente, até que o texto passe por todos.
Quando a folha chegar novamente ao primeiro educando, o educador solicitará que
cada um deles, respeitando a ordem, ou de forma aleatória, podendo ser, inclusive,
conforme a disposição de cada um na sala, realize a leitura do poema. Após a
leitura proporá o debate sobre o conteúdo temático do poema construído e suas
relações com o título pensado inicialmente e suas intenções originais.

3.6 SUGESTÕES DE POETAS/ESCRITORES

Pedro Tierra;
Ademar Bogo;
Bertold Brecht;
Carlos Marighella;
Cora Coralina;
Cecilia Meireles;
Charles Chaplin;
Mauro Iasi;
Paulo Leminski;
Patativa do Assaré.
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3.7 SUGESTÕES DE SITES
- www.acasadevidro.com/tag/poemas-politicos-e-revolucionarios/
- www.piratininga.org.br/novapagina/leitura.asp?id_noticia=10413&topico=Leituras
- www.antigo.mst.org.br/taxonomy/term/331
- www.assentamentosantanamt.blogspot.com.br/2011/06/poema-sobre-educacao-docampo.html

3.8 SUGESTÃO DE ALGUMAS OBRAS
- ASSARÉ, Patativa do, Antologia poética/Patativa do Assaré.; organização e
prefácio de Gilmar de Carvalho.- 3 ed. – Fortaleza : Edições Democrática Rocha,
2004.
- CARVALHO, Gilmar de (Org.). Antologia poética/Patativa do Assaré. 3. ed.
Fortaleza: Edições Democrática Rocha, 2004.
- MORAES, Vinicius de. Livro de sonetos. São Paulo: Companhia das Letras;
SCHWARCZ, 1991.
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UNIDADE IV
REGRAS DO JOGO
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Nesta unidade, vamos trabalhar com o gênero discursivo Regras de Jogo, que
é predominantemente na esfera social e de circulação, com textos para produção e
consumo. Este tipo de texto se materializa como um gênero com objetivo de orientar
as ações a serem realizadas no jogo, ou seja, como um passo a passo de como fazer.
Tendo em vista que a proposta de constituição do presente material é a
organização de sugestões pedagógicas na Área de Conhecimento de Linguagens,
e sendo o Gênero discursivo conteúdo da Língua Portuguesa, buscaremos apontar
ações que se relacionem com as disciplinas de Educação Física, Arte e Espanhol.
Partindo do pressuposto que a organização da sociedade é composta por
regras/ leis, os conteúdos trabalhados nesta unidade estarão diretamente relacionados
com a realidade dos educandos e as disciplinas da Área de Linguagens.
O Jogo se apresenta como um componente curricular que nos possibilita
múltiplas práticas pedagógicas na Área de Conhecimento de Linguagens. As DCEs
(2008), afirmam que:
Além de seu aspecto lúdico, o jogo pode servir de conteúdo para que
o professor discuta as possibilidades de flexibilização das regras e da
organização coletiva. [...] É interessante reconhecer as formas particulares
que os jogos e as brincadeiras tomam em distintos contextos históricos, de
modo que cabe à escola valorizar pedagogicamente as culturas locais e
regionais que identificam determinada sociedade. (PARANÁ, 2008, p.65).

O Gênero Regras de Jogo possibilita-nos uma ampla opção de práticas
pedagógicas na Área de Conhecimento de Linguagens. Os objetivos deste estudo
são:
- conhecer os elementos composicionais do Gênero de discurso Regras de
Jogo, sua organização, ou seja, os recursos linguísticos e estilísticos;
- produzir Regras de Jogo com estudantes de ensino fundamental;
- trabalhar com os principais elementos da disciplina de Língua Portuguesa:
oralidade, leitura, escrita e análise linguística;
- apontar encaminhamentos metodológicos para a Área de Conhecimento de
Linguagens relacionadas com o Gênero de Discurso Regras de Jogo.
Os conteúdos que foram relacionados na construção deste material podem
ser encontrados nas Diretrizes Curriculares de Língua Portuguesa, Artes, Educação
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Física e Espanhol, do Estado do Paraná (2008), que são os seguintes:
Língua Portuguesa

Educação Física

Artes

Espanhol

Leitura, escrita, oralidade e análise
linguística
Gêneros discursivos

Regras de Jogo

Regras de Jogo

Regras de Jogo

Relato

Roteiro de peça

Regras de Jogo
Coesão e coerência
Sinais de pontuação
Verbos e tempos verbais
Crônica

4.1 GÊNERO REGRA DE JOGO E SUA FINALIDADE

O gênero discursivo Regras de Jogo, é caracterizado como texto instrucional,
cujo objetivo é orientar de maneira objetiva as atividades a serem realizadas, ou seja,
as ações a serem cumpridas no jogo como um passo a passo, um como fazer. Consiste
em uma descrição detalhada dos passos a serem percorridos na atividade prática.
Podemos apontar como exemplo de textos instrucionais, de esfera de circulação
cotidiana, além das Regras de Jogo, receitas culinárias, bulas de remédios, entre
outros.
Para produzirmos este gênero é necessário identificar o jogo a ser aprendido,
quem são os participantes, qual o espaço necessário para a prática, e o desenvolvimento
prático do jogo. Segundo Kaufman (1995): “O gênero do discurso Regras de Jogo
é caracterizado como um texto instrucional [...] prescrevem ações e empregam a
trama descritiva para representar um processo a ser seguido na tarefa empreendida”
(KAUFMAN, 1995, p.35).

4.2 CONTEÚDO TEMÁTICO DO GÊNERO

O gênero discursivo Regras de Jogo, é um texto que orienta o leitor/receptor
em como desempenhar ações, uma descrição que indica as tarefas a serem seguidas
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e cumpridas. O mesmo conteúdo temático pode ser abordado em outros gêneros da
esfera social e circulação como exemplo receitas culinárias, bulas de remédios.

4.3 CONSTRUÇÃO COMPOSICIONAL DO GÊNERO

A construção composicional do gênero se faz com o uso de recursos linguísticos
que permitam organizar os discursos, de modo integrado ao seu conteúdo e aos
objetivos que se tem com ele. A escolha das palavras e o emprego adequado de tais
recursos permitem que os (as) educandos (as) compreendam melhor as características
que compõem a construção deste gênero e possam reproduzi-lo a partir da sua própria
realidade.
Este gênero do discurso é pertinente no trabalho em escolas por ter circulação
social próxima dos sujeitos, e estar presente na vivência das pessoas, visto que
estamos rodeados por regras.
A Regra do Jogo consiste necessariamente em orientar os participantes, que
munidos dos materiais necessários, compreendam os objetivos do jogo, bem como os
procedimentos necessários para sua prática, como pontuação, infrações, delimitação
de espaço.
Para compreender a composição do gênero discursivo Regras de Jogos
tomamos como ponto de partida as regras do Jogo de queimada.

4.4 REGRAS DO JOGO DE QUEIMADA

Para se jogar queimada, é necessário um espaço aberto, como, por exemplo,
uma quadra de esportes ou um espaço no pátio da escola. O campo pode ser demarcado
com corda ou giz, dividido em dois campos iguais, por uma linha reta e bem visível,
traçada no solo, podendo variar de acordo com a quantidade de participantes. A bola
será utilizada para que os estudantes possam arremessar no time adversário. O time
poderá estar composto por um número aproximado de vinte jogadores, porém este
número pode variar de acordo com o número de educandos e educandas da turma.
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O objetivo do jogo é eliminar todos os componentes da equipe adversária. Fica
eliminado o componente que for atingido pela bola arremessada pelo time adversário.
O jogo inicia com cada time situado em um campo, e um dos jogadores de cada
lado deverá ser colocado atrás da linha de fundo do campo adversário. Para definir o
grupo que inicia com a bola, utilizamos o método de par ou ímpar, pelo qual um integrante
de cada grupo se posiciona de costa com o adversário e, após a indicação da educadora,
ergue uma das mãos indicando um número com os dedos. A soma dos dedos dos dois
jogadores resultará em um número par ou ímpar e indicará qual dos dois grupos iniciará.
A partida do jogo é iniciada com o apito ou sinal do(a) educador(a), assim um
jogador do grupo a quem coube a bola arremessa-a ao campo adversário com o
objetivo de atingir, “queimar”, algum jogador adversário. Ganha a partida o grupo que
permanecer com participantes eliminados por último.

4.5 POSSIBILIDADE DE ATIVIDADE

Atividade 1
– CONHECENDO O GÊNERO REGRAS DE JOGO
1- Iniciar a aula questionando se os educandos/as conhecem algum tipo de
jogo, e que cada jogo tem regras. Em seguida, questionar se já conhecem o Jogo de
Queimada.
2- Na sequência, questione os(as) educandos(as) se, no Acampamento ou
Assentamento, tem alguma regra. Se eles conhecem alguma regra de convivência no
ambiente onde estão inseridos, para, assim, estabelecer um diálogo entre o conteúdo
temático e a realidade em que estão inseridos.
3- Após o debate, e de forma oral, abordar elementos que compõem o gênero
textual regras de Jogo, tendo como exemplo o jogo de queimada.
4- Em seguida, distribuir uma cópia para cada um dos educandos e educandas
com as regras do Jogo de queimada para a visualização das construções composicionais
do Gênero.
5- Fazer a leitura das regras da queimada com a turma, indicar que cada
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estudante leia uma parte do texto.
6- Questione sobre as percepções dos estudantes quanto aos elementos que
compõem as Regras de Jogo.

LEMBRETE: Professor(a) leve os educandos e educandas até o laboratório de informática da escola e
pesquise as regras do Jogo Queimada.

Atividade 2
ELEMENTOS GRAMATICAIS
1- Pesquise na escola as regras de convivência que compõem o regimento interno;
2- Destacar os sinais de pontuação no regimento escolar e o que indicam;
3- Relacionar os elementos composicionais do gênero Regras de Jogo com os
elementos composicionais do gênero discursivo regimento escolar;
4- Produzir um texto com sugestões de regras para a sala de aula.

Atividade 3 - Produção textual
- Divida a turma em grupos de estudantes;
- Em seguida, oriente para que cada grupo crie um jogo, escreva suas regras e
siga a construção composicional do gênero;
- Identificar nas produções do gênero textual regras de jogo, os verbos e tempos
verbais utilizados em sua composição;
- Cada grupo fará apresentação oral para a turma, entregará uma cópia escrita
que irá compor a avaliação;
- Cada estudante redigirá uma crônica sobre as atividades relacionadas ao
gênero regras de jogo desenvolvidas em sala, abordando elementos da relação entre
o gênero Regras de Jogo e a vivência de cada um(a);
- De forma expositiva e explicativa abordar os elementos de coesão e coerência
que devem compor a elaboração escrita.
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Tome como exemplo uma crônica para que os educandos possam compreender os elementos
composicionais deste gênero;
- Após a correção dos textos, solicitar que cada educando (a) reescreva seu texto considerando a coesão
e a coerência.

Atividade 4 – Pesquisa e análise linguística
- Como tarefa de casa, cada educando e educanda deverá fazer uma pesquisa
sobre os jogos praticados no acampamento ou assentamento;
- Encaminhar o registro escrito das regras dos jogos orientando que considerem
os elementos composicionais do gênero.
- Cada educando(a) fará a apresentação oral dos resultados da pesquisa para
a turma;
- Após as apresentações, iniciar um debate quanto aos jogos, e como são
reproduzidas as regras, se há um registro escrito ou se são transmitidas de forma oral;
- Analisar com a turma as variações linguísticas que compuseram o momento
da pesquisa.

4.6 POSSIBILIDADES DE ATIVIDADES INTERDISCIPLINARES

A tabela a seguir aponta sugestões metodológicas que articulam o Gênero
discursivo Regras de Jogo, com conteúdo das disciplinas de Educação Física,
Espanhol e Arte, com a tentativa de indicar elementos de relação dos conteúdos com
a realidade dos educandos e educandas.

Atividades Interdisciplinares
Atividades
Jogo de queimada

Metodologia

Conteúdos

Objetivos

Regras de jogo

- Conhecer as Regras de Jogo
- Praticar Jogos.

- Disponibilizar uma cópia das Regras do Jogo de Queimada para que os
educandos possam perceber a composição do Gênero;
- Na sequência orientar a prática do Jogo Queimada.
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Atividades

Conteúdos

Confecção de cartaz

Jogos Competitivos
Cooperativos

Metodologia

Atividades
Criando Jogos

Metodologia

e

- Conhecer as Regras que diferenciam os Jogos
cooperativos e competitivos;
- Confeccionar cartaz para visualizar as regras.

- Divida a turma em DOIS grupos. Um irá representar o jogo cooperativo, e
o outro, o jogo competitivo. Em seguida, fixe duas cartolinas em um local de
destaque na frente do quadro;
- Distribua as folhas com os elementos dos jogos, deixe cada estudante com
uma folha;
- Inicie a confecção do cartaz com a leitura das regras que diferem os jogos.
Pode iniciar com qualquer um dos jogos. Lembre-se que é importante que faça
a leitura intercalada. Inicie, por exemplo, com o 1º elemento do jogo competitivo
e, na sequência o 1º elemento do jogo cooperativo e, assim, sucessivamente.
Após a leitura, o estudante vai até a cartolina e fixa sua folha. Formar o cartaz
com a regra e deixar exposto na sala de aula.

Metodologia

Atividades
Práticas
de
Cooperativos
e
competitivos

Objetivos

Jogos
Jogos

Conteúdos
Regras de Jogo

Objetivos
- Experimentar práticas de Jogos competitivos;
- Experimentar práticas de Jogos cooperativos.

- Pesquisar um jogo com regras de competição e orientar a prática dos(as)
educando/as. Após o término da prática, reunir os(as) educandos/as em um
círculo e dialogar sobre suas percepções. Como sugestão, apontamos o Jogo
de Queimada.
- Pesquisar um jogo com regras de competição e orientar a prática dos(as)
educandos(as). Após o término da prática, reunir os(as) educandos(as)
em um círculo e dialogar sobre suas percepções. Aqui, a sugestão é o jogo
Conquistando Territórios.
- Antes do término da aula, conversar com os educandos e educandas sobre
quais as percepções sobre as duas práticas. Estabelecer também a relação
com as diferentes vivências no seu espaço de vida, identificando ações de
organização, de cooperação e de competição.

Conteúdos
Regras de Jogo

Objetivos
-Possibilitar aos(s) educandos(as) a criação de
Regras de Jogos;
- Praticar jogos elaborados pela turma.

- Retomar a organização dos grupos da atividade de elaboração de Regras de
jogo da aula de Língua Portuguesa;
- Cada grupo irá apresentar de forma oral o jogo criado, abrindo a possibilidade
de debate sobre as regras estabelecidas;
- Cada grupo irá orientar a prática do jogo criado por si, e os cinco componentes
do grupo proporão o local e os materiais para a realização;
- O grupo terá a responsabilidade de conduzir a prática e incentivar a turma na
participação.
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Atividades
Escrevendo as práticas

Metodologia

Atividades
Pesquisa de Jogos Latino
Americanos

Metodologia

Atividades
Compreendendo os jogos
teatrais

Metodologia

Atividades
– Prática de jogos teatrais

Metodologia

Conteúdos
Relato de experiência

Objetivos
- Refletir sobre a experiência das práticas de jogos
cooperativos e jogos competitivos;
-Escrever um relato de experiência sobre as aulas
que abordaram as Regras dos Jogos

- Após os debates coletivos sobre as práticas, cada educando/a deve refletir e
apontar suas percepções individuais, relacionando-as com sua vivência.
- Cada estudante deverá escrever um Relato de Experiência sobre a relação
entre os jogos e a sua vida.

Conteúdos
Regras de Jogo

Objetivos
- Conhecer os jogos populares dos países da
América Latina por meio de pesquisa;
- Analisar se a composição do gênero regras de
jogo nos países da América Latina é igual a Língua
portuguesa;
- Ampliar o vocabulário de Espanhol.

- Dividir a turma em grupo de 2 a 4 participantes;
- Levar a turma para a biblioteca ou laboratório de informática, onde deverá
pesquisar os diferentes jogos populares nos diferentes países da América
Latina, considerando os componentes do gênero regras de jogo.
- O grupo irá fazer o registro em Espanhol, para posterior tradução em Língua
Portuguesa;
- Cada grupo fará a apresentação de forma oral para a turma, em espanhol, para
o desenvolvimento da fala nessa língua.

Conteúdos
Jogos teatrais

Objetivos
- Conhecer os Jogos teatrais.

- Ao iniciar a aula, questionar os estudantes quanto a seus conhecimentos e
experiências com teatro;
- Por meio de exposição oral, abordar a concepção de Jogos teatrais.

Conteúdos
Jogos teatrais

Objetivos
- Praticar jogos teatrais.

- Dividir os estudantes em dupla, orientar para a prática de jogos teatrais que
desenvolvam as expressões: oral, facial, corporal;
- Ressaltar a importância de desenvolver movimentos em plano baixo, médio e
alto;
- Depois de alguns minutos, a dupla inverte os papéis, para variar as ações.
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Atividades
– Elaboração de roteiro de
peça

Metodologia

Conteúdos
Roteiro de peça de teatro

Objetivos
- Conhecer o gênero discursivo peça de teatro;
- Elaborar uma peça de teatro.

Iniciar esta atividade, questionando os estudantes se eles percebem alguma
semelhança na execução destes jogos com o jogo de queimada ou demais
jogos desenvolvidos nas disciplinas de Língua Portuguesa e Educação Física.
Refletir se existe alguma semelhança nos gêneros discursivos Regras de Jogo
e Peça de teatro;
- Dividir a turma em grupos de 6 (seis) educandos para que elaborem um roteiro
de peça de teatro com um tema que considerem elemento dos jogos e a relação
com a vivência dos educandos e educandas;
- Após a escrita, cada grupo apresentará a sua dramatização para a turma.

4.7 SUGESTÃO DE LEITURA
- SPOLIN, V. Improvisação para o teatro. São Paulo: Perspectiva. 2010.
- Roteiro da peça: Aquele que diz sim, e Aquele que diz não – Bertold Brecht
- KISHIMOTO, T.M. Jogo, brinquedo, brincadeira e a educação. São Paulo: Cortez,
2001.
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oralidade, leitura, escrita e análise linguística;

UNIDADE V

- apontar encaminhamentos metodológicos para a Área de Conhecimento de
Linguagens relacionados com o Gênero
literário conto;
CONTO
- refletir sobre o conto, estabelecendo relações com os fatos da realidade.
O trabalho com o gênero literário conto, em sala de aula, pode contribuir
para despertar no educando tanto o desejo pela leitura quanto pela análise textual,
levando-o a perceber as marcas linguísticas que contribuem para a textualidade e
para interpretação do texto.
O gênero em questão pode ser um importante aliado tanto no desenvolvimento
da aptidão textual do educando quanto na escrita. Atividades que levem a perceber
as características do gênero bem como diferenciar os tipos de conto, por exemplo,
podem, efetivamente, desenvolver não só a capacidade de reconhecimento, bem
como propiciar, pelo olhar crítico, a formação das preferências de leitura.
Os conteúdos que foram relacionados na construção deste material podem ser
encontrados nas Diretrizes Curriculares de Língua Portuguesa, Artes e Espanhol, do
Estado do Paraná (2008) e são:
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Nesta unidade, vamos trabalhar, especificamente, com o gênero literário conto,
que é predominante na esfera literária (composta por diferentes textos literários).
O trabalho com os gêneros discursivos faz parte da disciplina de língua
portuguesa e pode integrar outras disciplinas da área do conhecimento das linguagens,
de modo interdisciplinar. O conteúdo temático, conto, selecionado para nosso trabalho
relaciona-se com a reforma agrária, porque intencionamos relacionar as atividades
escolares com a realidade social dos educandos.

5.1 O GÊNERO E SUA FINALIDADE

A origem do conto está na transmissão oral dos fatos, no ato de contar
histórias, que antecede a escrita e nos remete a tempos remotos. O ato de narrar um
acontecimento oralmente evoluiu para o registro escrito desta narrativa.
O conto possibilita a criação de uma história que pode ser esboçada a partir de
um relato acontecido ou uma ficção. A voz do narrador, seja ela oral ou escrita, sempre
pode detalhar a narrativa.
Todo conto traz um compromisso selado com sua origem e história, o modo pelo
qual se constroem narrativas, mediante ajuste de impulsos, espessamento de recursos
e tensão no narrar. Por serem assim construídos, tendem a causar uma unidade de
efeito, a flagrar momentos especiais da vida, favorecendo o uso do repertório dos
seus materiais de composição.
O conto permite-nos uma ampla opção de práticas pedagógicas na Área de
Conhecimento de Linguagens. Os objetivos deste estudo são:
- conhecer os elementos composicionais do Gênero literário conto, sua
organização composicional;
- trabalhar com os principais elementos da disciplina de Língua Portuguesa:
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Português
Leitura, escrita,
análise linguística

oralidade

Artes
e

Conto

Espanhol
Conto

Gênero literário conto

Teatro fórum

Discurso direto e indireto;

Composição: bidimensional e tridimensional.

Acentuação gráfica;

Paisagem e retrato;

Concordância verbal/nominal.

O conto pode ser trabalhado como uma forma de retratar a vida por meio da
experiência vivida ou criada.

5.2 CONTEÚDO TEMÁTICO

O conto é um gênero literário que se diferencia de outros gêneros e propõe
uma organização distinta, analisando os personagens que sempre surpreendem na
história.
O conto tem um enredo e um clímax, no qual a tensão da história atinge o
auge. GOTLIB (1985) define que o conto promove nos leitores um rapto, incorporando
na narrativa seus elementos composicionais e ao juntar diversas características
proporciona uma visão mais ampla da história.
Com poucas e claras palavras podemos resumir Conto como a narrativa
que oferece um modelo de vida, por meio de um episódio, um flagrante, um momento
singular e representativo. Estabelece uma história curta, simples, com equilíbrio, uma
ação, tempo e espaço.
O conto é um gênero bastante comum e de grande proximidade, vamos
dizer assim, entre educandos e educadores. É que o texto conto é intenso e imediato,
sem dispensar elementos composicionais. O conto seduz, pois retira da realidade
cotidiana ou ficção, a história para cativar os ouvintes.
Educador, veja que bela forma de conceituar o conto:
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É preciso chegarmos a ter uma ideia viva do que é o conto, e isso é sempre difícil na medida em que as
ideias tendem para o abstrato, para a desvitalização de seu conteúdo, enquanto que, por sua vez, a vida
rejeita esse laço que a conceitualização lhe quer atirar para fixá-la e encerrá-la numa categoria. Mas se
não tivermos a ideia viva do que é um conto, teremos perdido tempo, porque um conto, em última análise,
se move nesse plano do homem onde a vida e a expressão dessa vida travam uma batalha fraternal, se
me for permitido o termo; e o resultado dessa batalha é o próprio conto, uma síntese viva ao mesmo tempo
que uma vida sintetizada, algo assim como um tremor de água dentro de um cristal, uma fugacidade numa
permanência. (CORTÁZAR, 2006, p.150)

5.3 CONSTRUÇÃO COMPOSICIONAL

O conto apresenta algumas características que precisamos conhecer e,
segundo DUARTE (2013), podemos analisar alguns dos traços demarcadores do
gênero em questão:
- Enredo: Trata-se da história propriamente dita, na qual os fatos são organizados
de acordo com uma sequência lógica de acontecimentos. O enredo compõe-se de
determinados elementos que lhe conferem a devida credibilidade, fazendo com que
se instaure um clima de envolvimento entre os interlocutores para que a finalidade
discursiva seja realmente concretizada. Observemos:
- O conflito talvez seja a parte elementar de toda essa “trama”, pois é ele que
confere motivação ao leitor/ouvinte, instigando-o a se envolver cada vez mais com a
história. E para que haja essa interação, os fatos se devem a uma estruturação do
próprio enredo, assim delimitada:
- A introdução (ou apresentação) – Geralmente, constitui o começo da história,
na qual o narrador apresenta os fatos iniciais, revela os protagonistas e eventualmente
demarca o tempo e/ou espaço. Trata-se de uma parte extremamente importante, haja
vista que tende a atrair a atenção do leitor, situando-o diante do discurso apresentado.
- A complicação (ou desenvolvimento) – Nessa parte do enredo é que começa
a se instaurar o conflito.
- O clímax: trata-se do momento culminante da narrativa, aquele de maior
tensão, no qual o conflito atinge seu ponto máximo.
- O desfecho: confere toda essa tramitação, é chegado o momento de partirmos
para uma solução dos fatos apresentados. Lembrando que esse final poderá muitas
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vezes nos surpreender, revelando-se como trágico, cômico, triste, alegre, entre outras
formas.
- Tempo: revela o momento em que tudo acontece, podendo ser classificado
em cronológico e psicológico.
- O tempo cronológico, como bem retrata a origem do vocábulo, é marcado pela
ordem natural dos acontecimentos, ou seja, delimitado pelos ponteiros do relógio,
pelos dias, meses, anos, séculos. Tendem a desencadear uma sequência linear dos
fatos.
- O psicológico é voltado para os elementos de ordem sentimental dos
personagens, revelado pelas emoções, pela imaginação e pelas lembranças do
passado. Notamos que nesta ocorrência, a tendência dos acontecimentos é fugir da
ordem natural em que muito se aplica uma técnica denominada de flashback, a qual
consiste num fluxo de consciência em voltar ao tempo, de acordo com as experiências
antes vividas.
- O espaço: é o lugar onde se passam os fatos. Caracteriza-se como físico
(geográfico), representados por ruas, praças, avenidas, cidades, dentre outros;
e psicológico, referindo-se às condições socioeconômicas, morais e psicológicas
condizentes às personagens. Possibilitando, portanto, situá-las na época e no grupo
social em que se passa a história.

5.4 POSSIBILIDADE DE ATIVIDADES

Atividade I
Educador, primeiramente, podemos questionar os educandos em sala de aula,
se alguns deles já elaboraram um conto ou outro gênero literário, se conhecem as
características e finalidades do gênero.
Apresentar aos educandos o conceito conto, suas finalidades e características.
Levar para sala de aula vários exemplos de contos sobre a reforma agrária,
proporcionando momentos de leitura e, também, para identificar as características e
elementos composicionais do conto.
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Exemplo de conto sobre a luta pela terra:
Conto: Lutas Travadas pela Vida
Autora: Denise Terres Moreira

Ao entardecer de um dia chuvoso, estavam em seu quarto as irmãs Isa e Any,
inquietas pela notícia de uma viagem com a turma do 5° ano de sua escola.
A professora Estela não havia dado detalhes sobre o que veriam, apenas
que iriam conhecer um faxinal. Ansiosas para que a noite passasse rápido e logo
amanhecesse o dia, foram dormir cedo. Porém a noite foi longa e angustiante, pois
sonhos horríveis aterrorizavam a mente das pequeninas na qual o medo e o desespero
aos poucos foram tomando conta. Medo e temor pelo que encontrariam e como seria.
E aí começaram a imaginar um lugar de mata fechada, cheio de animais selvagens,
lugar obscuro e cheio de perigos. As meninas ainda muito nervosas, com o corpo
trêmulo e as mãos suando frio, foram até a escola e juntamente com seus colegas
entraram no ônibus que as levariam para o temido faxinal. O dia estava nublado, frio,
e a viagem era longa, a cada encruzilhada sentiam uma sensação de medo e tensão,
as estradas eram de chão, intermináveis.
Durante todo o percurso as duas dividiam seus medos, temores e sonhos
assustadores, sentiam calafrios e arrepios invadirem seu corpo. Após viajarem cerca
de 100 km, de estradas esburacadas e tenebrosas, chegaram ao tão esperado destino
que era conhecer um Faxinal.
Com o passar do tempo, foram conhecendo os moradores do local, sentiram
uma vontade enorme de fugir daquele lugar, sair correndo e voltar para a casa. Todo
este pavor tinha um motivo, aquele lugar era conhecido por ter sido palco de grandes
lutas sangrentas e covardes por disputa de terras. As histórias contadas pelo morador
Alfeu deixou a todos apreensivos, e elas começavam imaginar que podiam ainda
existir naquele lugar os fantasmas das pessoas mortas injustamente clamando por
justiça.
Então, a professora coordena uma caminhada para conhecer o local e apesar
do medo, todos concordaram em seguir adiante. Quando estavam adentrando uma
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mata fechada, o coração das meninas dispara, elas começavam a ouvir ruídos, o vento
aumentava, fazendo um barulho que deixou a todos apavorados. Então a professora
também começava a ficar apavorada e a temer pela classe, ela havia sido avisada
que a área estava segura, mesmo assim o medo tomava conta.
Surgiram do meio da mata, vários jagunços que renderam a todos e os
amarraram nos troncos das árvores, sem falar uma palavra, o que os deixavam mais
horripilantes.
Assim se passaram 4,5 horas todos amarrados sentiam fome, sede, frio e muito
medo, pois aquele lugar era aterrorizante, não passava uma alma viva para salvá-los
e o medo de serem mortos e nunca mais voltarem para suas casas fazia com que
todos entrassem em desespero e começassem a gritar e a chorar clamando a Deus
piedade.
De repente ouviram um barulho, ruídos na beira da estrada. Pensaram, meu
Deus nos proteja, vieram nos matar ou são animais ferozes que vieram nos devorar.
Eram os jagunços que surgiram para levá-los para um cativeiro. Quando estavam
prontos para serem levados, todos amarrados em fila, surgiu da mata alguns homens
armados de foices e facões, eram os homens do faxinal que novamente travariam
uma batalha para salvar aqueles seres inocentes.
Uma luta muito arriscada e que colocava todos em perigo mas que era
necessária para salvá-los, então os alunos e a professora tentavam se desamarrar,
enquanto corpos feridos caiam pelo chão. Como que por milagre eles conseguiram se
soltar e sem que os jagunços os vissem saíram do local, e conseguiram chegar até o
ônibus e voltar para a escola, deixando para trás aquele lugar terrível.
Chegando em casa, seguras mas ainda amedrontadas, as irmãs não conseguiam
ainda acreditar em tudo o que haviam visto. De repente receberam uma ligação onde
tomaram conhecimento que quase todos os homens que lutaram para salvar suas
vidas haviam morrido e que a comunidade do faxinal, outra vez foi palco de uma luta
cruel onde inúmeros inocentes morreram. Como resultado de toda batalha, muitos
mortos e feridos, os últimos habitantes foram embora daquele local com medo de
novas tragédias acontecerem, e a comunidade do faxinal ficou deserta, coberta por
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aquela mancha de desgraças, lugar tenebroso e vazio ferido pelas cenas de terror que
marcaram a vida dos habitantes e daquela classe, passariam o resto de sua infância
com aquelas imagens terríveis assombrando suas mentes.
Como num piscar de olhos Any acorda. Senta-se rapidamente na cama e
percebe que todo aquele horror vivido não passava apenas de um sonho, imaginações
da mente de uma criança. Levanta um pouco assustada, acorda sua irmã, juntas se
arrumam e vão para a escola. Chegando lá, encontram toda turma animada para
a viagem, embarcam no ônibus e seguem. Após duas horas chegam ao local tão
esperado para conhecerem, encontram o casal que ali vivem os esperando animados
e no quintal da casa formam uma roda, na qual todos ouvem atentamente as histórias
contadas pelo seu João e a Dona Maria. As crianças ficam impressionadas e fascinadas
belas batalhas ali enfrentadas e começam a chorar de emoção, percebendo que as
lutas ali travadas foram necessárias para preservação daquele lindo local, onde os
animais vivem soltos, os pássaros cantam e a natureza vive feliz.
Any se dá conta que muitas vezes os sonhos são bobagens da mente de uma
criança preocupada e ansiosa pelo dia seguinte. As duas voltam para suas casas
realizadas e orgulhosas por conhecerem um lugar tão bonito que traz consigo tantas
histórias que ficarão registradas na mente daquelas lindas meninas por longos anos,
as quais ainda têm muito para aprender e viver.

A seguir sugestões de atividades a partir do conto.
Atividade II
1- O narrador descreve o cenário no qual as personagens irão se encontrar
para um passeio. Que cenário é esse? Qual a importância dele na narrativa?
2- A partir do sonho de Any faça relação com sua realidade?
3- Que argumentos o casal faxinalense usou para convencê-los de que um
faxinal é um lugar bom?
4- Qual a reação de Any no sonho, com relação aos jagunços e trabalhadores?
Justifique.
5- O conto apresenta alguns conflitos, explique se houve lutas. Que lutas
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foram travadas?
6-

A temática desse conto é bem clara. Identifique-a.

7-

Como se dá o processo de luta pela terra, atualmente?

8- Em que ambiente se passam as cenas?
9- Justifique o título do conto.
10- Pesquisar o significado do título Lutas Travadas pela Vida.
11- Existem outras possibilidades de título do conto? Qual? Por quê?
12- O texto faz parte do gênero discursivo conto, uma forma de narrativa
que costuma apresentar alguns aspectos? Cite os elementos composicionais e
exemplifique com trechos do conto.
13- Reveja no texto e responda às perguntas:
a- Quais são as personagens presentes no texto?
b- Trace o perfil do caráter das personagens.
c- Onde a história se passou?
d- Quando?
e- e- Quando se dá o início do conflito entre os personagens?
f- Como a personagem principal soluciona o conflito?
g- Existem possibilidades de outros finais para o conto? Reescreva-o.
14- Que tempo verbal foi utilizado pelo narrador? O que isso indica?
15- No texto foi utilizado o discurso direto ou indireto? Explique e exemplifique.
16- Os organizadores textuais são expressões ou palavras que relacionam uma
parte do texto com a outra, estabelecendo relações entre as ações narradas no texto.
São os chamados elementos de coesão textual. Retire do texto e transcreva palavras
ou expressões que desempenham a função de ligar os fatos desencadeados.
17- Indique se esses organizadores textuais dão ideia de causa, consequência,
tempo, finalidade.
18- Transforme o conto em uma história em quadrinhos.
19- Dividir a classe em grupos e selecionar com os alunos contos de diversas
épocas e autores que trabalham com luta pela terra:
Ex: livro: Contos brasileiros
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Autor: Alipio Freire

Os contos do livro trabalham com lutas dos trabalhadores que vivem acampados
ou sonham com assentamentos.
Em seguida, realizar a leitura em grupo dos contos selecionados.
Cada grupo deve analisar a estrutura de um conto escolhido e determinar as
temáticas existentes em cada um.
Os educandos podem produzir contos a partir de temáticas abordadas sobre a
luta pela terra.
Educador, indicamos a possibilidade de ir à biblioteca da escola com os
educandos em busca de alguns contos. Deixe-os buscarem nos livros alguns contos
interessantes que possam ser contados oralmente durante a semana e aulas.
Permita aos educandos escolherem alguns contos. Seria interessante que os contos
selecionados tivessem diálogos, para tornar a contação mais variada.
Após a seleção dos contos (sugestão: quatro contos), divida a turma em
quatro grupos (ou na quantidade dos contos escolhidos) para que cada um prepare
uma história para ser contada. Os que não forem participar diretamente da narração
poderão ilustrar a atividade com os personagens da história escolhida.
Os contadores de histórias precisam ensaiar bastante para desenvolver bem
a tarefa proposta. Marque com os educandos alguns ensaios, prepare-os para a
narração e auxilie-os na organização da atividade.
Organizar um “Festival de Contação de Histórias” em que os educandos
possam apresentar as narrativas para os demais da escola. Assim, seus educandos
ficarão mais motivados para a atividade e terão a oportunidade de ouvir boas histórias.
Organize a turma em grupos ou individual, na qual cada um terá de escolher um conto
para narrar a história. Na sequência, os educandos precisam organizar ensaios para
contar a história para todos na escola. No dia da contação de história, o ideal é que
decore o espaço em que serão realizadas as atividades, com flores, tapetes, tecidos
coloridos, livros de contos para os educandos se sentirem à vontade e atraídos pelo
espaço.
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5.5 POSSIBILIDADES DE ATIVIDADES INTERDISCIPLINARES

A tabela a seguir aponta sugestões metodológicas que articulem o Gênero
Literário Conto, com conteúdo das disciplinas de Espanhol e Arte, com a tentativa
de indicar elementos de relação dos conteúdos com a realidade dos educandos e
educandas.

Atividades interdisciplinares

Atividades
Dramatização

Conteúdo
Teatro Fórum

Conteúdo

Leitura na Língua Conto
Espanhola

Metodologias

Cultivar a memória e a identidade de trabalhador, camponês, Sem
Terra.
Realizar alguns jogos teatrais em sala de aula.
Encenar o conto: lutas travadas em sala de aula.

- Apresentar aos educandos o que é teatro fórum, por meio do livro do Augusto Boal
“Jogos para atores e não atores”. Demostrar para os educandos o que é um Fórum
na peça a partir da peça “A reforma Agrária vista do banco da praça”.
- Na sequência, apresentar o conto Lutas Travadas pela vida de Denise Terres, para
leitura e análise dos personagens.
- Na lousa, distribuir os personagens entre os educandos para ensaios do conto em
forma de teatro.
- No final do conto, propor a realização de um fórum, ou seja, um final diferente
para o conto na dramatização com participação de todos os educandos da turma.
Orientar a reflexão sobre o significado diferente criado.

Metodologias

Atividade

Objetivos

Objetivos
- Possibilitar o contato com gênero literário conto na Língua Estrangeira;
- Estimular a criação literária de contos na Língua Estrangeira e
enriquecer a imaginação;
- Realizar a leitura do conto na Língua Estrangeira.

- Apresentar o conto Lutas travadas pela vida na Língua estrangeira para
realização da leitura individual.
- Realizar uma leitura, identificando os personagens da narrativa.
- Identificar os elementos composicionais do conto e escrever no caderno.

LUCHAS ENFRENTADAS POR LA VIDA
Denise Terres Moreira
Al atardecer de un día de lluvia, estaban en su habitación las hermanas Isa y Any , inquietas por la noticia de un
viaje con una clase de 5 año de la escuela.
La professora Estela no había dado detalles sobre lo que iban a ver , sólo que conocerian a unos faxinales . Ansiosas
para que la la noche pasase rápidamente y pronto amanecese el día , se fueron a dormir temprano. Pero la noche
fue larga y angustiosa , como los sueños horribles que aterrorizaban la mente de las pequeñas donde el miedo y
la desesperación estaban tomando cuenta . El miedo y el temor de cómo seria . Y entonces empezaron a imaginar
un lugar de bosque denso , lleno de animales salvajes, lugar oscuro y lleno de peligros . Las niñas todavía muy
nerviosas , su cuerpo temblando y sudando las manos frías , fueron a la escuela y junto con sus compañeros subieron
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al autobús que los llevaría al temido faxinal. El día estaba nublado y frío , y el viaje fue muy largo , cada encrucijada
sintiann una sensación de miedo y tensión, los caminos eran de tierra interminable.
Durante el viaje los dos chicas compartieron sus temores , preocupaciones y sueños asustadores , sentían escalofríos
y temblores invadiren su cuerpo. Después de recorrer unos 100 km de caminos llenos de baches, llegaron al destino
esperado que era conocer a un Faxinal .
Con el passar del tiempo, fueron conociendo a los lugareños , sintieron ganas de alejarse de aquel lugar, salir
corriendo y volver a la casa. Todo este miedo tenía una razón , ese lugar era conocido por haber sido escenario
de sangrentas y cobardes batallas de disputa de tierras . Las historias contadas por el residente Alfeu dejó a todos
ansiosos, y ellas comenzaron a imaginar que todavía podría existir allí fantasmas de los muertos injustamente
clamando por justicia.
A continuación, la professora ordena un paseo para visitar el lugar y a pesar del temor todos estaban de acuerdo en
seguir adelante . Cuando entraban en una selva el corazón de las niñas dispara , comenzan a oír ruidos , el viento
aumentaba haciendo un ruido que dejó a todos aterrorizados .Entonces la professora también empezó a tener
miedo y temer por la clase , ella había sido informada de que la zona era segura , pero el miedo tomaba cuenta.
Entonces surgieron del bosque , varios hombres armados que amarraron a todos a los troncos de los árboles, sin
hablar una palabra lo que los hacía más terrible .
Y allí se pasaron cuatro o cinco hora todos atados , sintian hambre, sed, frío y mucho miedo , porque ese lugar
era terrible , no pasaba un alma viva para salvar a ellos y el temor de seren asesinados y nunca más volveren a sus
hogares hacia con que todos entrasen en desesperación y comenzasen a gritar y llorar clamando a Dios piedad.
De repente oyeron un ruido , el ruido de la carretera, pensaban que Dios nos proteja , vinieron nos matar o son
animales salvajes que vinieron a devorarnos . Eran los hombres armados que llegaron a llevarlos al cautiverio,
cuando estaban listos para seren llevados, todos atados en una fila , algunos hombres salieron del bosque armados
con hoces y machetes , eran los hombres del Faxinal que nuevamente trabarían una batalla para salvar aquellos
seres inocentes.
Una pelea muy arriesgada y ponía a todos en peligro, pero necessária para salvarlos , entonces los estudiantes y la
profesora estaban tratando de se desataren mientras que los cuerpos heridos caian al suelo. Como si de un milagro
se logró soltarse y sin que los pistoleros les viesen abandonaron el lugar , y conseguieron llegar al autobús y volver
a la escuela , dejando atrás ese terrible lugar .
Al llegar a casa , seguras pero aún con miedo las hermanas ni siquiera podían creer lo que habían visto. De repente
recibieron una llamada donde se enteraron de que casi todos los hombres que lucharon por sus vida estaban muertos
y que la comunidad del faxinal fue de nuevo encenario de una lucha feroz donde incontables inocentes murieron.
Como resultado de toda la batalla , muchos muertos y heridos, los últimos habitantes dejaron el lugar por temor que
nuevas tragedias ocurriesen y la comunidad faxinalense fue abandonada , cubierta por la desgracia , lugar oscuro
y vacío herido por las escenas de terror que marcó la vida de los habitantes y de esa clase , que pasarían el resto de
su infancia con esas terribles imágenes atormentando sus mentes.
Como un relámpago Any despierta . Ella se sienta en la cama y rápidamente se da cuenta que todo aquel horror
vivido , no pasaba de un sueño pasajero , imaginaciones de la mente de un niño. Un poco asustada, despierta a su
hermana , así que se visten y se van a la escuela . Al llegar allá encuentran toda la clase emocionados por el viaje,
el autobús y seguin .
Después de dos horas llegan al sitio que esperaban conocer , encuentran la pareja que vive allí esperándolos con
mucha animación , en el huerto forman uma rueda, en la que todos escuchan con atención las historias contadas por
don Juan y doña María . Los niños se sorprenden y fascinan por las hermosas batallas enfrentadas allí y empiezan a
llorar de emoción darse cuenta de que las luchas fueron necesarias para preservar aquel hermoso lugar donde los
animales viven sueltos , los pájaros cantan y la naturaleza vive feliz .
Y Any se dá cuenta de que muchas veces los sueños son tonterías de la mente de un niño p reocupado y ansioso
por el día siguiente , los dos vuelven a sus casas realizadas y orgullosas de conoceren un lugar tan hermoso que trae
tantas historias que se registran en la mente de los hermosas chicas durante muchos años , cuyas todavia tienen
mucho que aprender y vivir.
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Atividades
Desenho e pintura:
Varal ilustrativo

Metodologias

Atividade
Paródia

Conteúdo
Composição: bidimensional
tridimensional.

Objetivos
e - Ilustrar contos sobre Luta pela Terra.
- Organizar um varal com desenhos a partir
de contos.
- Aprimorar a coordenação motora.

- Primeiramente, questionar os educandos se eles conhecem contos sobre
a luta pela terra, na sequência apresentar o conto: lutas travadas pela vida.
- No segundo momento, entregar folhas sulfites A4 para todos os educandos
para que ilustrem o conto citado acima e outros contos que conheçam sobre
a luta pela terra.
- Após as ilustrações sobre o conto, organizar com barbante e grampos um
varal para exposição em sala de aula.
- Organizar etiquetas com nome do conto e autor e nome do educando que
realizou a pintura.

Conteúdo

Objetivos

Músicas de engajamento na luta. - Formular conceitos de fenômenos da
realidade;
- Conhecer músicas produzidas pelos
movimentos sociais sobre Reforma Agrária;
- Produzir paródias sobre a Luta pela terra;

Metodologias

Atividade
Recorte e colagem

Metodologias

- Apresentar o caderno de músicas: Canta MST! Lutar, construir Reforma
Agrária Popular!
- Selecionar músicas sobre a Luta pela terra para apresentar os áudios
em sala de aula para os educandos: exemplos de músicas: Caminhos
para Liberdade, Canção da Terra, Devoção à Amazônia, Guantanamera,
Ordem e Progresso, Quando Chegar na Terra, Só a Luta faz Valer, Só, só
sai Reforma Agrária, Vamos para a Luta.
- Após apresentar os áudios das músicas realizar uma análise/debate sobre
o que os educandos entende sobre luta pela terra.
- No término do debate, propor que os educandos realizem paródias e
palavras de ordem sobre a luta pela terra.

Conteúdo
Paisagem, retrato

Objetivos
- Montar quadros com recorte e colagem.
- Selecionar imagens que ilustrem o conto
Lutas travadas pela vida.

- Apresentar o conto Lutas travadas pela vida aos educandos.
- Dividir o conto em partes, organizar a turma em grupos, cada grupo se
responsabilizar por um quadro e uma parte do conto.
- Organizar revistas e jornais para recorte e colagem.
- Selecionar papelão, madeira, tecidos e molduras para montar os quadros;
- Propor para os alunos, uma seleção de imagens que representem o conto
As lutas travadas pela vida, a partir de revistas e jornais.
- Na sequência, após recorte de imagem, montar a história em quadros com
material alternativo.
- Organizar uma sequência de quadros, conforme a narrativa, Lutas
travadas pela vida.

86

5.6 SUGESTÕES DE LIVROS
BOAL, Augusto. Jogos para atores e não-atores. Rio de Janeiro: Civilização
Brasileira, 2005.
FREIRE, Alipio. Org. Contos Brasileiros. 1ª edição – São Paulo: Expressão Popular,
2006.
FARACO, Sergio. Contos completos. 2ª edição, Porto Alegre: L & PM, 2004.
MORICONI, Italo. Os cem melhores contos brasileiros do século. Editora objetiva
ltda., Rio de Janeiro, Ano: 2000.
GRIMM, Irmãos (2002). Contos de Fadas. 4ª ed. São Paulo: Iluminuras.
HOFFMAN, Mary (2003). Meu Primeiro Livro de Contos de Fadas. São Paulo:
Companhia das Letras.
KOUDELA Ingrid Dormien. Jogos Teatrais. São Paulo, Perspectiva, 2006.
LONDON, Jack. Contos. 2 ed – São Paulo: Expressão Popular,2009.
REVERBEL, Olga. Jogos Teatrais na Escola. São Paulo: Editora Scipione, 2002.
SILVEIRA, José, Maria. Um fantasma ronda o acampamento. São Paulo: Expressão
Popular, 2008.
SPOLIN, Viola. Improvisação para o Teatro. São Paulo: Perspectiva, 2008.
5.7 SUGESTÕES DE FILMES
Branca de Neve e o Caçador (2012).
Dirigido: Rupert Sanders
Duração 2h 6mim
Sinopse: o filme apresenta nos aspectos técnicos seu ponto forte, como a releitura
do espelho mágico e da floresta negra.
A Floresta Negra (1997)
Dirigido por Michael Cohn
Duração: 1h 50mim
Sinopse: Mais fiel ao lado sombrio do conto dos irmãos Grimm, “A Floresta Negra”
apresenta a versão de Branca de Neve que mais se aproxima de um filme de terror.
Espelho, Espelho Meu (2012)
Dirigido: Tarsem Singh
Duração:1 h 45 mim
Sinopse: o filme apresenta a rainha má, que cobra altos impostos de seu povo para
manter seu estilo de vida.
A Garota da Capa Vermelha (2011)
Dirigido: Catherine Hardwicke
Duração: 1h 40 mim
Sinopse: Com lobisomens e triângulo amoroso, a história de Valerie, que decide fugir
com seu verdadeiro amor quando sua mão é prometida em casamento, flerta com o
sobrenatural e o romance.
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João e Maria – Caçadores de Bruxas (2013)
Dirigido: Tommy Wirkola
Duração:1h 28 mim
Sinopse: O conto dos irmãos que são atraídos por doces para dentro da casa de
uma bruxa foi reinventado como um filme de ação.
Jack, o Caçador de Gigantes (2013)
Dirigido: Bryan Singer
Duração: 1h 50 mim
Sinopse: Nesta releitura de “João e o Pé de Feijão”, vários elementos são alterados
para transformar o conto de fadas em um bom filme de ação.
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