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RESUMO  

 

O nosso Relatório Final de Estágio constitui o culminar de um percurso, sendo elaborado, no 

âmbito do Mestrado em Ensino do 1º e 2º Ciclo do Ensino Básico, da Escola Superior de Educação, 

Comunicação e Desporto, do Instituto Politécnico da Guarda, e incidindo num estudo aprofundado e 

reflexivo, sobre a Historicidade e identidade Quilombola em Anajatuba-Maranhão. 

O objetivo essencial e subjacente é descrever e refletir criticamente, no que concerne ao percurso 

da formação profissional, na docência e em simultâneo, sobre o cotidiano do fazer pedagógico, na 

instituição escola e na sociedade, aprofundando o tema que nos propusemos: A história dos povos 

Quilombolas do município de Anajatuba: memória, identidade e educação escolar.  

Neste contexto, o nosso trabalho está dividido em três capítulos:  

- o primeiro refere-se ao enquadramento institucional;  

- o segundo remete, em primeira instância, à Prática de Ensino Supervisionada (PES), no 2º ano 

do Primeiro Ciclo do Ensino Básico (1º CEB) e à (PES) realizada no 6º e 7º ano do 2º (CEB);  

- no que concerne ao terceiro capítulo, incidimos numa abordagem teórica e empírica sobre o 

tema: A história dos povos Quilombolas do município de Anajatuba: memória, identidade e educação 

escolar.  

Neste âmbito, delineamos o projeto Africanidades, desenvolvido, noutra escola municipal, 

Escola Unidade Integrada Pedro Celestino Aragão, que não foi a da exequibilidade da nossa PES.  

Com o concluir deste trabalho, consideramos exequível afirmar que a PES nos proporcionou 

uma reflexão mais aprofundada sobre o processo de ensino e aprendizagem; o estudo empírico constituiu 

um desafio à prática inovadora, mas foi profícuo ao promover à continuidade das investigações futuras e 

realizável à pratica escolar.  
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ABSTRACT 

 

Our Final Report of Internship is the culmination of a course, being elaborated, within the 

scope of the Masters in Education of the 1st and 2nd Cycle of Basic Education, School of Education, 

Communication and Sports, of the Polytechnic Institute of Guarda, focusing on a an empirical study on 

the historicity and Quilombola identity in Anajatuba-Maranhão. 

The essential objective underlying it is to describe and reflect critically on the course of 

vocational training in teaching and at the same time on the daily practice of pedagogic practice in the 

school institution and in society, deepening the theme that we propose. 

 

In this context, our work is divided into three chapters:  

- the first refers to the institutional framework;  

- the second refers in the first instance to the Supervised Teaching Practice (PES), the 2nd year 

of the First Cycle of Basic Education (1st CEB) and the (PES) held in the 6th and 7th year of the 2nd 

(CEB);  

- in relation to the third chapter, we focused on a theoretical and empirical approach on the 

theme: The history of the Quilombola peoples of the municipality of Anajatuba: memory, identity and 

school education.  

In this context, we outlined the Africanities project, developed in another municipal school, 

Integrated Unit School Pedro Celestino Aragão, which was not the feasibility of our PES.  

With the conclusion of this work, we consider it feasible to state that the PES provided us with 

a more in-depth reflection on the teaching and learning process; the empirical study was a challenge to the 

innovative practice, but it was useful in promoting the continuity of future research and achievable in 

school practice. 
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INTRODUÇÃO  

 

Este Relatório é o culminar da etapa final do nosso Estágio efetuado, no âmbito do 

Mestrado em Ensino do 1º e 2º Ciclo do Ensino Básico, (CEB), da Escola Superior de 

Educação, Comunicação e Desporto, (ESECD), do Instituto Politécnico da Guarda, incluindo e 

incidindo num estudo aprofundado, crítico e reflexivo sobre a Historicidade e identidade 

Quilombola em Anajatuba, com uma aplicação prática, visando o enriquecino que concerne à 

exequibilidade  do nosso estágio de PES. 

O seu objetivo essencial e subjacente é descrever e refletir criticamente, sobre o meu 

percurso de formação profissional na docência e em simultâneo, sobre o cotidiano do fazer 

pedagógico, na instituição e na sociedade, aprofundando os conhecimentos científicos de áreas 

que, em última instância, se relacionam entre si.  

No que concerne à escolha do tema, para o desenvolvimento de um projeto de 

investigação, tal resultou da minha formação universitária e do meu envolvimento relacionado 

com as temáticas, sobre as identidades negras Quilombolas, no Brasil e suas inferências às 

unidades curriculares, nos Ciclos de Ensino Básico.  

Saliento que escrever sobre a identidade quilombola exigiu, de minha parte, a tomada 

de atitudes de distanciamento, enfrentamento e comprometimento para desenvolver as 

abordagens aqui apresentadas. A atitude de distanciamento refere-se ao fato de desenvolver 

pesquisas sobre a temática antes e durante o mestrado.  

Durante 2013/15, estive à frente das políticas, como membro ativo, vinculado ao 

coletivo de Promoção da Igualdade Racial, no Município de Anajatuba, e na implementação da 

Lei nº 10.639/03, no Currículo Escolar, do Ensino Fundamental, sendo membro-equipe, do 

Grupo de Trabalho da Secretaria Municipal de Educação, para a elaboração e a implementação 

do Plano Municipal de Educação, (PME) efetuando, em simultãneo, um levantamento dos 

históricos das Comunidades Remanescentes, de Quilombos do Município. Consequentemente, 

foi necessário adotar um posicionamento diferenciado das posições assumidas, para descrever a 

experiência do estágio supervisionado. 

Assim, o nosso trabalho divide-se em três capítulos:  

O primeiro refere-se ao enquadramento institucional – Caracterização histórica, 

geográfica, e demográfica do Município, organização e administração escolar e à caracterização 

socioeconômica e psicopedagógica das turmas. Nele abordamos a ação educativa, 

caracterizando o contexto físico e humano da instituição, onde decorreu o respectivo estágio e, 

também, serão descritas as características das turmas. 
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O segundo incide na descrição crítica e reflexiva da PES desenvolvida, no 2º ano do 1º 

CEB e no 6º e 7º ano, do 2º CEB, salientando algumas das atividades essenciais promovidas. É 

importante salientar que procurei estabelecer, entre todas as áreas de conteúdo e de 

conhecimento, a interdisciplinaridade e transversalidade possíveis, conforme a realidade da 

escola e das turmas, permitindo assim tornar os conteúdos mais acessíveis e de melhor 

compreensão. 

O terceiro visa uma abordagem teórica sobre o tema, Memória, identidade étnico 

racial no Brasil e a questão quilombola, aprofundando a historicidade das comunidades 

quilombolas, no Município de Anajatuba e a política educacional dirigida ao público alvo, 

delineando consequentemente o projeto Africanidades, desenvolvido numa outra escola 

municipal, a Escola Unidade Integrada Pedro Celestino Aragão. Este foi desenvolvido, durante 

o ano de 2016, visando aprofundar a questão dos valores humanos e refletir criticamente sobre 

as diferenças étnico raciais dentro da escola, garantindo aos alunos condições necessárias para 

buscar conhecimentos, através de pesquisas sobre a cultura afro-brasileira e a formação da 

consciência negra. 

Por fim, acrescentamos as considerações finais e respetivas referências bibliográficas, 

que serviram de suporte para a elaboração de todo o relatório, bem como os anexos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL 
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1. Caracterização do meio: Breve perspetiva histórica 

 

Sabemos, após um estudo aprofundado e alguma investigação em relação ao 

Município de Anajatuba que este inclui o primeiro plano de colonização norte do Maranhão, no 

projeto de expansão do Estado, que se iniciou em 1722. Esta expedição, comandada pelo 

governador da Província, João da Maia, por meio da junta das Missões, intitulada de Mem de Sá 

do Norte, consegue chegar ao território anajatubense e vencer os gentios, em 1726. 

Porém, não se sabe ao certo, quando se estabeleceram os primeiros agrupamentos 

humanos na região, sendo eles tupis, ou não. Sabe-se que os indígenas estavam presentes, na 

região centro-norte e noroeste do Município, na época da chegada dos colonizadores pioneiros, 

de ascendência luso-açoriana, (meados do séc. XVIII) e quando da vinda dos Padres Jesuítas. 

Pela Lei Provincial nº 359, de 22 de julho de 1854, a região foi elevada à categoria de 

vila e freguesia, (Vila de Santa Maria de Anajatuba), tendo sido desmembrada de Itapecuru – 

Mirim, pela mesma Lei. Foi elevada à condição de cidade, com a denominação de Anajatuba em 

1935, pelo decreto nº 870 de 05/07/35.  

Neste âmbito, Egler (1951) afirma que, em 1940, Anajatuba foi pela primeira vez 

recenseada, como município, de facto e de direito, não revelando o quantitativo populacional 

registrado, apenas informando que contava com dois distritos censitários: Anajatuba, (ou sede) e 

Gabarras1, (zona rural). Este último, por sua vez, correspondia a um local com potencialidade 

económica expressiva, dentro do município, pois o Porto de Gabarras, em conjunto com o Porto 

de Casinha, fazia o embarque de mercadorias para São Luís e outras cidades costeiras do 

Estado, em que circulavam, sobretudo, o gado bovino (carnes, leite e derivados), derivados da 

cana-de-açúcar e o arroz. Estes locais também funcionavam de entreposto de navegação entre o 

litoral e o interior, já que deles partiam barcas para os baixos e médios vales do Mearim, Grajaú 

e Pindaré.  

Destacamos que ambos os entrepostos marítimos referidos, já não existem, 

atualmente, tal como a atividade açucareira, factos que concorreram para a desestabilização e 

desarticulação da economia local, culminando na estagnação de Anajatuba e dependência 

financeira externa, algo já previsto por Egler (1951) e Galvão (1955), quando referiram a 

vinculação de Anajatuba à área de influência socioeconômica direta estabelecida pela capital 

maranhense.  

                                                 
1 Durante o século XIX e primeira metade do século XX, o município de Anajatuba foi ponto de passagem das boiadas que 

demandavam dos campos do sul do Maranhão e no antigo Porto de Gabarras, que correspondia a um local com potencialidade 

econômica expressiva dentro do município, onde o gado bovino, derivados da cana-de-açúcar e o arroz, eram embarcados para 

abastecer a capital São Luís. É importante destacar que o desaparecimento do terminal contribuiu para a desestabilização e a 

desarticulação da economia local, levando o município à estagnação e a dependência financeira absolutamente externa, (Plano M.E. 

2015, p.75). 
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No que concerne, à origem etimológica de Anajatuba, vários estudiosos afirmam advir e 

ser formada das palavras, anajá que significa espécie de palmeira e de tuba: frequência, 

abundância o que deu origem a anajazal - lugar abundante de anajás. Estudos feitos pelo 

professor anajatubense Mauro Rego (1999) confirmam que o nome Anajatuba deriva de Tupi 

Guarani; Anajá: palmeira nativa da região, e Tuba: abundância, grande quantidade. Para outros, 

provém dos vocábulos da língua tupi, anajá ou inajá, significando árvore de inajá. 

 

1.1. Aspetos geográficos do município de Anajatuba 

 

Relativamente ao município de Anajatuba, inferimos que se insere na Mesorregião 

Norte, na Microrregião da Baixada Maranhense, como observamos na fig. 1, abrangendo uma 

área de 1.117 km², com uma população de 25.294 habitantes e a densidade demográfica de 

22,64 habitantes/km², (IBGE, 2010). Confina a Norte com os municípios de Santa Rita e 

Cajapió, a Leste com o de Itapecuru mirim, a Sul com os de Arari e Miranda do Norte e a Oeste, 

com os municípios de São João Batista e Viana. 

 

 

Fig. 1: Mapa localização do município de Anajatuba  

              Fonte: google Maps, 2011 

 

A sede municipal tem as seguintes coordenadas geográficas: 03º 26’ de Latitude Sul e 

44º61’ de Longitude Oeste de Greenwich, dados do IBGE (2010).  O acesso a partir de São 

Luís, capital do Estado, em um percurso total de 393 km, se faz da seguinte maneira: 103,4 km 

a partir do km 104 da rodovia federal BR-135 (São Luís – Teresina) e 23,5 km pela rodovia 

estadual MA-324 até à cidade de Anajatuba (Google Maps, 2011). 

A altitude da sede é de cerca de 9 metros, acima do nível do mar e a variação térmica, 

durante o ano é pequena, com temperaturas que oscilam entre 25 °C e 31 °C. O clima da região, 

segundo a classificação de Köppen é tropical (AW’) com dois períodos bem definidos: um 
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chuvoso, de janeiro a junho, com médias mensais superiores a 261 mm e outro seco, 

correspondente aos meses de julho a dezembro. No período de estiagem, a precipitação 

pluviométrica varia de 10 a 84,9 mm e no período chuvoso de 110,1 a 343 mm, com média 

anual em torno de 1.801 mm.  

O relevo da região de Anajatuba, segundo Feitosa (2006), é formado por grandes 

planícies fluviais e fluvio-marinhas, áreas planas e baixas, com altitudes predominantes entre 5 

e 15 metros. A planície aluvionar caracteriza-se por apresentar uma superfície extremamente 

horizontalizada, onde os sedimentos inconsolidados (areias, argilas e cascalhos) encontram-se 

depositados nas margens e nos leitos dos principais cursos d’água da região. 

A vegetação do município é formada por campos, mata dos cocais e vegetação de 

mangue com árvores médias, com raízes em forma de escora. Nos campos surge a vegetação 

rasteira e gramíneas como o capim-açú com touceiras altas, capim marreca, canarana, junco, 

algodão bravo, e salsa brava. A mata de cocais ou babaçual é uma vegetação de transição entre 

o cerrado, a catinga e a floresta amazônica, sem pertencer a nenhuma delas e caracteriza-se por 

apresentar árvores espaçadas. As espécies mais comuns são: o babaçu, o buriti, a buritirana e a 

carnaúba, como podemos observar nas fig. 2 e 3. 

 

  
Fig. 2 e 3: Vegetação do Município ao norte e ao sul. 

                                                                                Fonte: do autor 

 

      

1.2. Aspetos demográficos, educacionais e culturais do município de Anajatuba 

 

a) Aspetos populacionais  

 

No que concerne a estes aspetos e com base nos dados disponíveis, nos sites do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, do Ministério da Saúde - MS e da 

Educação – MEC, tal como inferimos, através da análise do gráfico 1, a população do município 

cresceu significativamente, ampliando, entre 2000 e 2010, o equivalente a 1% ao ano, passando 

de 22. 898 habitantes para 25. 291.  
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Assim, verifica-se que esta percentagem foi inferior à registada no Estado do 

Maranhão que ficou em 1,54 % ao ano, sendo inferior a 1,08% ao ano, na Região Nordeste. 

Também, a taxa de urbanização apresentou alteração no mesmo período. 

 A população urbana em 2000 representava 26,17% e em 2010, passou a 27,74% 

(7.015, habitantes), enquanto a zona rural passou para 72, 26%, com 18.276 habitantes. 

 

Gráfico 1: População de Anajatuba-MA. 

 

Fonte: < http://www.ibge.gov.br. Acesso em 15 de setembro de 2015 

 

No que se refere à incidência de pobreza no município, esta é de 52,06% e o 

percentual dos que estão abaixo desse nível é de 42,10%.  

No que concerne à educação, destacam-se os seguintes níveis escolares em Anajatuba: 

Creche (2,76%); Educação Infantil (12,53%); Educação Especial (0,45%); Educação de Jovens 

e Adultos (5,62%); Ensino Fundamental do 1º ao 9º ano (66,84%); Ensino Médio do 1º ao 3º 

ano (11,77%), conforme o IMESC (2010). O analfabetismo atinge mais de 19% da população 

da faixa etária acima dos sete anos, dados da CNM (2000). 

Elucidamos aqui as informações populacionais do campo de pesquisa, com o fim de 

compreender a realidade social em que está inserido o público da pesquisa. 

 

b) Aspetos culturais 

 

O conjunto associado de fatores como tradições, valores morais, étnicos e religiosos, 

assegura a reprodução cultural do povo anajatubense, entretecendo a construção de uma vida e 

de toda uma história que combina terra, trabalho, família e quotidiano. Entre os diversos 

elementos, referimos a religiosidade com maior destaque na cultura municipal. Os elementos 

contemplativos e as crendices estão representados nas festas tradicionais populares, nos eventos 

de devoção e na linguagem dos sujeitos, uma vez que, sendo aspetos do quotidiano, refletem-se 

no sistema linguístico da população local.  
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Como preconiza Paula, (2008, p. 259) reiteramos que se entende por cultura: 

 

o conjunto de práticas sociais, situadas historicamente, que se referem a uma sociedade e que a 
fazem diferente de outra. Baseia-se na construção social de sentidos a ações, crenças, hábitos, 

objetos que passam a simbolizar aspectos da vivência humana em coletividade. Construída 

socialmente no cotidiano das relações humanas demanda que seja definida no seio das relações 

sociais e históricas que a amparam e por ela são caracterizadas. 

 

  

O traço marcante da cultura anajatubense, é justificado pela considerável população 

remanescente de Quilombolas, 16. 704 habitantes negros, (72,26% da população) e as suas 

danças, de origem afro-brasileira como: tambor de criola, tambor de mina, Terecô, Reggae e as 

Festas do Divino Espírito Santo, realizadas durante todo o ano em comunidades remanescentes 

de quilombos.  

A cultura local é bastante diversificada, fazendo parte da diversidade de festanças 

religiosas, entre as quais merecem destaque: a Festa cristã católica da Padroeira, (Nossa Senhora 

do Rosário), que é realizada no mês de outubro; o festejo cristão católico de São Benedito 

realizado, no Bairro São Benedito, remanescente de quilombo que se realiza no mês de janeiro,  

atraindo a cada ano uma grande multidão de pessoas, de várias cidades vizinhas e lugarejos; 

além dessas surgem outras tradicionais, como as festas do Divino Espírito Santo que são 

efetivadas periodicamente, em comunidades quilombolas; o festival do caranguejo; o carnaval e 

também o festejo junino, com a apresentação de danças culturais locais e também de outras 

cidades, juntamente com apresentações de bumba-boi. 

 

1.3. Caracterização da escola unidade integrada Adalgisa Mendonça Lopes 

 

A Escola Unidade Integrada Adalgisa Mendonça Lopes, (fig. 4 e 5), está localizada na 

zona rural do Município de Anajatuba Maranhão, na comunidade de Olho D’água, a 3 km da 

sede do Município.  

 

  
                     Fig. 4 e 5: Vista frontal externa e interna da Escola 

Fonte: do autor 
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Esta é uma escola polo e está entre as maiores escolas, no que concerne ao número de 

alunos na rede municipal de ensino, surgindo em 1943, com a gestão do então Prefeito da 

cidade, Alcindo de Sousa Braúna, que implantou o ensino formal no lugarejo de Olho D’água.  

A educação foi iniciada na comunidade, a partir do ano 1943, conforme informa a 

primeira professora, Zélia Sousa Barbosa. Após 13 anos do ensino ser ministrado, na sua 

residência, a Prefeitura construiu uma pequena casa de taipa2, na localidade, denominada Escola 

Padre Cunha Sanches. No ano de 1956, o novo prédio começou a funcionar com outras duas 

educadoras: Iolanda Silva Chaves Carvalho e Maria Filomena Silva. O ensino ofertado era 

apenas a alfabetização. 

 

1.3.1. Recursos Físicos 

 

No ano de 1956, o novo prédio começou a funcionar e nos períodos subsequentes a 

escola apresentou as seguintes mudanças: 

 

✓ em 1972, a construção do prédio de alvenaria, (fig. 6), com três salas, dois banheiros e a 

cozinha; 

✓ em 1977, a escola passou a denominar-se Escola Senador Vitorino Freire e ofertava o 

ensino de alfabetização na 1ª e 2ª série do 1º CEB; 

✓ em 1989, a escola sofreu uma alteração na estrutura física e passou a ter duas salas e um 

pátio. 

 
Fig. 6: Prédio da escola – anexo 

Fonte: do autor 

 

Sabemos que em 1999, foi construído um novo prédio na comunidade e surge a oferta 

da a educação a nível infantil e primeiros anos do 1º CEB.  

                                                 
2 Trata-se da taipa de mão, também conhecida como pau-a-pique, barro armado, taipa de sopapo ou taipa de sebe. A técnica consiste 

em construir uma trama de madeira (usa-se muito o bambu), e o barro é lançado e batido com as mãos [...].  

Disponível em: http://www.universojatoba.com.br/sustentabilidade/consumo-consciente/casa-de-taipa . Acesso em 16 de junho de 

2017 
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O novo prédio possuía as seguintes dependências: seis salas de aula; 

secretaria/diretoria; sala de professores; cantina; dois banheiros, um masculino e outro feminino, 

ambos com quatro sanitários cada um; um pátio coberto e duas áreas livres, que funcionavam 

como jardins e hortas, onde eram plantados alimentos utilizados no preparo do lanche dos 

alunos e também plantas medicinais. 

 

1.3.2. Recursos humanos e participação da família 

 

A escola Unidade Integrada Adalgisa Mendonça Lopes, no ano letivo de 2015 foi 

frequentada por um total de 450 alunos, segundo a matrícula oficial da instituição e de acordo 

com os dados do Quadro I. 

Da pré-escola ao 1º CEB, constatamos que 88% dos alunos pertencem à comunidade 

local. 

QUADRO I 

Alunos por modalidade, etapa e turno 

TURNO MODALIDADE ETAPA TOTAL 

Matutino 

Ed. Infantil Creche 15 

Pré I e II 42 

Ens. Fundamental 1º ciclo 54 

2º ciclo 109 

Vespertino Ens. Fundamental 1º ciclo 105 

2º ciclo 108 

Noturno Ens. Fundamental EJA 1º ciclo 17 

 450 

                              Fonte: Documentos de matrícula da própria escola do ano de 2015 

 

No 2º CEB a realidade é diferente, pois devido à falta de oferta deste nível de ensino 

nas escolas circunvizinhas, todos os educandos são transferidos para a U.I.A.M.L, até porque a 

mesma é a escola que agrega todos os estudantes que vão frequentar o 2º CEB.  

Este público inclui diversas raças e estratos socioculturais: pardos, brancos e pretos, 

filhos de pais lavradores, pescadores artesanais, pedreiros, vaqueiros, aposentados e alguns 

assalariados. A escola surge como polo e recebe alunos das mais variadas comunidades: Olho 

D’água, Cajueiro, Gado Bravo I e II, Santarém, Gavião, Pacas, Quebra, Bom Jardim e São 

Roque, com acesso a transporte escolar, porém para chegar até ao ônibus, alguns vão de 

bicicletas e outros montados em animais.  

Atualmente, a U.I.A.M.L possui, como já referimos, um total de 450 alunos, 

distribuídos por diferentes turmas, sexos e turnos, conforme, podemos inferir do Quadro II. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Básica, (LDB) de 1996, reconhece que A 

educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência 
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humana (...) e nas movimentações culturais, (art. 1º da Lei 9394/1996). Evidencia-se assim, 

legalmente a base doméstica, enfatizando um dos grandes desafios da escola, exatamente, elevar 

a pouca participação da comunidade e, sobretudo das famílias, na gestão e nas etapas de ensino 

desenvolvido na instituição escolar. 

A participação da família na escola deixa muito a desejar, já que, a mesma ainda se 

encontra muito omissa, em relação a tal processo, até mesmo dentro do próprio seio familiar. Os 

pais, apenas visitam o colégio, quando chamados, mas às vezes, meramente por interesses 

pessoais, (a aquisição de documentos para os demais fins inclusive comprovar a matrícula e a 

frequência dos filhos para o Programa Bolsa Família). Apesar da instituição perceber e constatar 

essa realidade, continua numa atitude proativa, sempre buscando o auxílio da família na 

resolução de atividades coletivas e de conflitos. 

 

QUADRO II 

Distribuição de alunos por turno, turma e sexo. 

 TURMA TOTAL SEXO TOTAL 

Matutino 

Creche 15 M 6 

F 9 

Pré I 21 M 11 

F 10 

Pré II 21 M 7 

F 14 

1º ano 30 M 13 

F 17 

2º ano 24 M 9 

F 15 

6º ano 34 M 25 

F 9 

7º ano 28 M 17 

F 11 

8º ano 23 
M 13 

F 10 

9º ano 24 M 9 

F 15 

Vespertino 

3º ano 36 M 18 

F 18 

4º ano 35 M 18 

F 17 

5º ano 35 M 20 

F 15 

6º ano 33 M 14 

F 19 

7º ano 28 M 19 

F 9 

8º ano 27 M 19 

F 8 

9º ano 20 M 10 

F 10 

Noturno En. Fund 

 

 

17 M 3 

F 14 

                           Fonte: Documentos de matrícula da própria escola do ano de 2015 
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Atualmente, o processo didático e pedagógico da escola é complementado pelo 

programa Mais Educação, dirigido aos alunos, com dificuldade da leitura e escrita. No quadro 

discente da Escola, encontram-se alunos com necessidades educacionais especiais, como 

Síndrome de Down, entre outras e que não são acompanhados por nenhum profissional 

diferenciado, (psicopedagogo e psicólogo), estes são, porém, incluídos em classes regulares de 

ensino e atendidos normalmente, como os demais educandos. 

 

1.3.3. A Administração pedagógica da escola Unidade Integrada Adalgisa Mendonça 

Lopes 

 

De acordo com Luck, (2006), preconizamos que a escola se encontra no centro da 

atenção da sociedade, pois reconhece-se que a educação, na sociedade globalizada e economia 

centrada no conhecimento, constitui grande valor estratégico para o desenvolvimento de 

qualquer sociedade, assim como condição importante para a qualidade de vida das pessoas. 

O autor reitera que o paradigma de gestão escolar tem como base alguns fundamentos 

muito necessários, para a implantação do modelo de gestão escolar, destacando e enfatizando 

que:  

[...] as boas experiências não devem ser copiadas, mas sim resinificadas por causa das peculiaridades 
locais e organizacionais; [...]as organizações devem priorizar a participação conjunta e mobilizar equipes 

atuantes, pois os talentos e a sinergia humanos são recursos poderosos numa organização. Estes aspectos 

são essenciais na visão democrática como garantia de mudanças comportamentais e organizacionais 

(Luck. 2006, p. 12) 

 

No que concerne ao desenvolvimento das funções administrativas e pedagógicas, a 

instituição inclui um corpo docente constituído por diversos profissionais, conforme 

constatamos no Quadro III, sempre buscando inovações, para dinamizar suas aulas e 

desenvolverem um trabalho mais profícuo, rentável e eficaz. 

QUADRO III 
Lotação e formação dos professores 

Quantidade 
Etapa/modalidade 

de ensino que atua 

 
Formação  

4 
Ed. Infantil 

 Graduada em pedagogia 

 1  Graduada  

1  Especialista  

1 Ensino       

Fundamental 

1º ciclo 

 Graduada em letras com 

especialização 
2  Graduado em matemática 

com especialização 
2  Graduado em biologia com 

especialização 
1 

Ensino    

Fundamental 

2º ciclo 

 Mestre em geografia 

1  Graduada em matemática 

1  Graduado em ciência 

1  Graduado em história 

2  Graduados em letras 
                                                                      Fonte: Documentos de matrícula, da própria escola, 2015. 
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Assim, destacamos uma gestora geral, graduada em Pedagogia, que trabalha para que 

todos os funcionários desenvolvam suas atividades corretamente e tenham um ambiente 

agradável e prazeroso; uma coordenadora pedagógica, habilitada em Geografia, com 

especialização em meio ambiente e uma vasta experiência em docência educacional, sempre 

buscando, juntamente com os outros docentes uma formação continuada, tentando sanar as 

dificuldades do processo pedagógico; dois agentes administrativos que cuidam da parte 

burocrática da documentação, de um modo geral; três vigias que zelam pela segurança do 

prédio, trabalhando em regime de rodízio; sete auxiliares operacionais que fazem a limpeza e a 

higienização dos utensílios utilizados, no preparo do lanche dos alunos;  

 

1.3.4. Recursos materiais e pedagógicos 

 

No que concerne aos recursos e materiais pedagógicos, constatamos que a Escola 

U.I.A.M.L. possui diversos recursos materiais, enumerados no Quadro IV, através dos quais 

alunos e professores deverão encontrar resposta às suas necessidades de investigação e 

construção do saber, aprendendo/fazendo. 

 

QUADRO IV 
Lista dos principais recursos materiais e pedagógicos existentes na Escola 

Material didático Material multimídia Material de expressão físico 

motora 

• Mapa mundi e globo terrestre 

• Mapa do Brasil; 

• Mapa do Maranhão; 

• Mapas do corpo humano; 

• Esqueleto humano; 

• Fantoches; 

• Materiais manipuláveis 

estruturados (Tangram, Dominó, 

Ábaco, Barras de cor, Blocos 

Lógicos), 

• Fitas diversas 

 

 

• 6 Computadores (sala da 

diretoria) com a cesso a 

internet; 

• Caixa de som e microfone; 

• Notebook e Data show 

• Impressora brother CDP; 

• Televisão; 

• Aparelho de DVD e 

microssiten; 

• DVD’s pedagógicos, vídeos e 

jogos. 

• Bola de futebol, basquetebol e 

vôlei; 

• Cordas, Redes de vôlei e 

futebol; 

• Banbolês; 

• Raquetes. 

Fonte: funcionários da secretaria da escola, (2015). 
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Verificamos que na verdade, os recursos pedagógicos existentes nas escolas de 1º e 2º 

CEB são precários e irrisórios para o trabalho dos profissionais. No Brasil, a educação básica é 

regida pelo princípio da gestão democrática expresso em ações, como a descentralização, a 

autonomia das escolas, a racionalização dos recursos financeiros, a participação dos integrantes 

da escola na gestão e a participação dos pais, como o previsto na Lei de Diretrizes da Educação 

Nacional, n º 9.394/1996: 

Art. 14 – Os sistemas de ensino definirão as normas de gestão democrática do ensino público na 

educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios: 

 
 I - Participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola; 

II - participação da comunidade escolar local em conselhos escolares ou equivalentes. 

 

Neste âmbito, inferimos que os princípios normativos salientam e incidem na 

participação, entendida mais como forma de representação da comunidade, gestão de recursos 

financeiros e menos como dispositivos gerenciais e técnicos de funcionamento da escola, 

reduzindo a especificidade dos processos efetivos de gestão, ou seja, o conjunto dos meios e 

condições de caráter intelectual, material, gerencial, financeiro de assegurar o processo de 

ensino e aprendizagem. 

 

1.3.5. Caracterização da turma do 2º ano B/1º CEB – turno matutino  

 

A turma do 2º ano B funcionava no turno matutino. Era constituída por 24 alunos, 15 

do sexo feminino, (63%) e 09 do masculino, (37%), pertencentes à faixa etária de 7 anos, como 

o que verificamos no gráfico 2, segundo as informações apresentadas e recolhidas nas 

matrículas da escola e facultadas, pela secretaria e como podemos confirmar, remetendo aos 

dados do quadro II supra mencinado.  

Estas crianças eram oriundos das comunidades de Olho d`Água, Santarém e São 

Roque, sendo filhos, sobretudo de trabalhadores rurais e pescadores artesanais. Neste contexto, 

onvém referir e salientar, que os aspectos étnicos, das crianças negras e pardas, são originários 

da comunidade remanescente Quilombola de São Roque. 
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Gráfico 2: Quantitativo de alunos divididos por gênero 

 

   Fonte: do autor, segundo as matrículas facultadas, pela secretaria 

 

De acordo com os dados da secretaria da escola, todas as famílias dos alunos 

supracitados recebem a Bolsa Família3 do Governo Federal, um programa de transferência de 

renda para famílias de baixo rendimento, que serve como auxílio e apoio às mesmas. Neste 

contexto, como obrigação, estas deverão matricular e assegurar a frequência dos seus filhos na 

Escola.  

 

1.3.5.1. Caracterização da sala e recursos materiais e pedagógicos  

 

No que concerne à organização da sala de aula, verificamos que possui os seguintes 

materiais: 

• alguns dispositivos didáticos como: cartazes; mural de chamadas; painéis com frases 

mágicas, datas comemorativas, direitos e deveres das crianças; 

• 30 mesas com cadeiras organizadas em filas; um armário de ferro; um cesto de lixo; um 

quadro branco e três ventiladores; 

• a iluminação é natural e também artificial com lâmpadas florescentes.  

Os alunos acomodam-se em pares, permitindo que todos prestem atenção ao que está 

registado no quadro branco, (fig.7).  

                                                 
3 O Programa Bolsa Família, (PBF), é um programa de transferência de renda do Governo Federal, sob condicionalidades, 

instituído no Governo Lula pela Medida Provisória 132, de 20 de outubro de 2003. O PBF é tecnicamente chamado de mecanismo 

condicional de transferência de recursos [...].   

Fonte - https://pt.wikipedia.org/wiki/Bolsa Família. Acesso em 19 de dezembro de 2016 

37%

63%

 Masculino  Feminino

https://pt.wikipedia.org/wiki/Governo_Lula
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bolsa%20Família
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Fig.7: Espaço físico da sala de aula do 2º ano 

Fonte: do autor 

 

No que se refere ao processo psicopedagógico, a turma apresenta variados tipos de 

necessidades, quanto ao apoio suplementar de aprendizagem, destacando-se uma criança do 

sexo feminino, com síndrome de Down e várias dificuldades, em relação a outros membros da 

turma.  

Os comportamentos mais específicos, ou mais frequentes do grupo englobam a 

hiperatividade, problemas gerais de orientação, impulsividade, dificuldades específicas de 

aprendizagem, no âmbito do português, a leitura e escrita, além das dificuldades na leitura de 

mundo. 

No que concerne à criança com problemas de défice cognitivo não recebia nenhum 

apoio especializado, dentro da escola, nem fora da instituição escolar, o que dificultava o 

trabalho dos profissionais de educação, na instituição. 

Por meio das observações realizadas, tornou-se mais fácil efetuarmos uma 

caracterização fundamentada e alicerçada nas características da turma.  

Podemos inferir, observando, a análise do gráfico 3, que 43% da turma, (11 alunos) 

sabem ler, porém 57%, (13 crianças) não conseguem ler. 

 

     Gráfico 3: Alunos com dificuldades na leitura e escrita 

 

Fonte: do autor 

 

 

43%57% Sabem ler

Não sabem ler
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Durante a averiguação, foi necessário conhecer cada criança, para compreendermos, 

quais as suas dificuldades, esclarecermos as suas ambiguidades e darmos valor às suas certezas. 

No que concerne ao comportamento e dificuldades elencamos os mais notórios, como 

nos elucida o gráfico 4.  

Neste contexto, salientamos que na turma 3 crianças apresentam défice de atenção; 1 

surge com problemas físico-motores visíveis; 2 com baixa, ou pouca visão; 5 possuem 

dificuldades no processo de ecrita e 13 crianças não apresentam quaisquer dificuldades 

percetíveis. 

 

Gráfico 04: Principais dificuldades de aprendizagens dos alunos do 2º ano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: do autor 

 

Quanto aos comportamentos mencionados, é importante destacar, que as dificuldades 

de aprendizagem não são sinônimo de deficiência, todavia, são sinais visíveis em relação ao 

educador, o que preocupa a escola, os pais e os pesquisadores. Os dados referidos são baseados 

na observação de uma gama de atributos, de diversas características cognitivas e 

comportamentais da turma em geral.   

 

1.3.5.2. Desenvolvimento cognitivo 

 

É importante o professor saber o nível de aprendizagem em que os seus alunos se 

encontram, para que possa disponibilizar os diversos apoios e subsídios necessários, conforme a 

realidade de cada um, visando novas aquisições de aprendizagens. 

Os alunos, perfazendo um total de 13, apresentam um comportamento satisfatório de 

participação, envolvimento, empenho, interesse e espírito de coletividade com os colegas. Na 

opinião de Sanchez, 1998, p. 35:  
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o campo das dificuldades de aprendizagem agrupa efetivamente uma variedade desorganizada de 

conceitos, critérios, teorias, modelos e hipóteses, designando, assim, um fenômeno extremamente 
complexo. Historicamente, já foi concebido que as dificuldades de aprendizagem incluiriam 

dificuldades acadêmicas e não acadêmicas. As acadêmicas englobariam as dificuldades de 

leitura, matemática, soletração e escrita; e as não acadêmicas incluiriam problemas visomotores, 

no processamento fonológico, na linguagem, na memória e também problemas perceptivos. 

 

Em relação a esta turma de 2º ano, verifica-se alguma imaturidade em cumprir as 

regras da sala de aula, bem como no desenvolvimento da motricidade fina e aquisição de pré-

requisitos correspondentes ao ensino pré-escolar.  

Estas características permitem-nos verificar e perceber certas diferenças e atributos da 

turma, enquadrados nos respetivos estádios de desenvolvimento, segundo Piaget, (1983), que 

dividiu o desenvolvimento humano em 4 estádios:  

- o sensório-motor que compreende os dois primeiros anos de vida; 

- o pré-operatório que vai dos 2 aos 7 anos de idade; 

- o das operações concretas dos 7 aos 12 anos; 

- o estádio das operações formais do 12 aos 15/16 anos de idade. 

  

Neste âmbito, Piaget (1983) define cada estádio, de acordo com as diferentes formas 

de pensamento do indivíduo. Nesta perspetiva, as crianças, nesta faixa etária, fase dos 7 aos 11 

anos, encontram-se no estádio das operações concretas, pois iniciam o pensamento simbólico, 

ou seja, começam a entender a experiência concreta, (Piaget, 1999). 

O comportamento da turma é caracterizado por menos egocentrismo, em relação ao 

estádio anterior e uma maior compreensão das diferenças entre fantasia e realidade, 

classificação, relações lógicas, causa e efeito, conceitos espaciais e conservação, (Papalia et al, 

2001: 420). Neste sentido possuem também uma maior competência com os números, pois têm 

maior capacidade para a aritmética, para manipular símbolos e consequentemente, para efetuar 

cálculos e fazer as mais rápidas aquisições no domínio da linguagem.  

Neste contexto refere-se a necessidade de em simultâneo, se incidir no aprender 

/fazendo, na concretização e manipulação, pois neste estádio surge o aparecimento da 

capacidade da criança interiorizar as ações, ou seja,  começa a realizar operações mentalmente e 

não apenas, através de ações físicas típicas da inteligência sensório-motora e pré-operatória, ou 

seja, se lhe perguntarem, por exemplo, qual é a vareta maior, entre várias, a criança já será capaz 

de responder acertadamente, comparando-as mediante a ação mental, ou seja, sem precisar 

medi-las, nem usar a ação física. 

A concretização, ou realização dessas possibilidades dependerá do meio em que a 

criança se desenvolve, uma vez que a capacidade de conhecer é resultado das trocas do 

organismo com o meio. Da mesma forma, essa capacidade de conhecer depende, também, da 
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organização afetiva, uma vez que a afetividade e a cognição estão sempre presentes em toda a 

adaptação humana.  

Estas características estão associadas também às condições socioeconômicas que 

influenciam o processo de ensino e aprendizagem e são essenciais ao seu desenvolvimento, 

como também a sua estrutura familiar e comunitária. Nesta persapetiva Vygotsky, (1988, p. 99), 

afirma que desde o início do desenvolvimento da criança, suas atividades adquirem um 

significado próprio dentro do contexto social em que vive. Quando se desenvolve qualquer 

atividade oral, escrita ou físico-motora, é necessário observar as reações e os comportamentos 

dos alunos no aprender e compreender dos conteúdos e atividades, alicerçando, as nossas 

práticas, no aprender fazendo, concomitante a uma melhor compreensão e metacognição, ou 

seja, seguindo o pensamento de Piaget (1999), é um processo de potencialização da 

aprendizagem pela ação, levando os alunos a explorarem e a descobrirem por si próprios.  

Neste sentido, o desenvolvimento cognitivo das crianças do 2º ano ocorreu de forma 

satisfatória e prazerosa, apresentando os aspetos peculiares de aprendizagem já supracitados 

acima. 

 

1.3.6. Caracterização da turma e aspetos pedagógicos do 6º ano B/2º CEB 

 

Para que seja possível intervir de forma eficaz e exequível na turma, visando 

responder às suas necessidades e dificuldades, é necessário tentar conhecê-la, a fim de que todas 

as intervenções façam sentido.  

Neste contexto, em seguida, apresentar-se-ão, de forma breve e graficamente, as 

características dos alunos pertencentes ao 6º ano, da Escola U.I.A.M.L.  

O grupo é composto por trinta e três, (33), alunos, sendo 14 do sexo masculino, (42%) 

e 19 do feminino, (58%), com idades entre os onze e os quinze anos, como podemos observar 

pela análise do gráfico 5.  

Gráfico 05: Contagem de alunos da turma por gênero (calculado em %)  

 

Fonte: do autor 

42%
58%

 M F
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Quanto ao seu núcleo familiar, pela análise do gráfico 6, constatamos que 64% da 

turma, (21 alunos) vivem com os pais, porém 21%, (7 alunos) vivem apenas com a mãe, 6% (2 

alunos) vivem somente com o pai, 6%, (2 alunos), com os avós e 3% e (1 aluno) vive com os 

tios. Este aspeto pode ser preponderante e influenciar o processo de ensino e aprendizagem. 

 

 
Gráfico 6: Estrutura da composição familiar do grupo 

 

Fonte: do autor 

 

No que concerne à profissão dos pais, verificamos que a mais expressiva, apresentada 

no gráfico 7, é a de lavrador/pescador, (82%), segue-se a de vaqueiro, (18%), porém apenas um 

vaqueiro tem salário fixo, conforme se constata no mesmo gráfico, a seguir. Sendo adolescentes 

que vivem, nas várias comunidades da zona rural, do Município de Anajatuba e que têm uma 

forma de vida comum entre todos, apresentando, a maioria um perfil socioeconômico similar.  

 

 

Gráfico 7: Profissão dos pais 

 

 
 

Fonte: do autor 

 

O meio de transporte mais utilizado pelos alunos é o ônibus escolar, (46%).  

64%
6%

21%

6%3% Alunos que vivem

com Pai e Mãe
Alunos que vivem

somente com o Pai
Alunos que vivem

somente com a mãe
Alunos que vivem

com os avós
Alunos que moram

com Tio/tia

82%

18%

Lavrador/pescador

Vaqueiros



21 

 

Seguem-se os alunos que se deslocam a pé, (33%), os que moram na própria 

comunidade, não necessitando de recorrer a qualquer meio de transporte.  

Por sua vez, os restantes utilizam a bicicleta, (21%), os que habitam em locais não 

acessíveis ao transporte escolar, como se infere do gráfico 8. 

 

Gráfico 8: Meios de transporte utilizados para chegar à escola 

 

Fonte: do autor 

 

 

 

Os responsáveis da educação dos filhos, na sua maioria absoluta são as mães. 

Verificada a realidade do grau de instrução das mães, tal traduz-se no gráfico 9, possuindo como 

se pode constatar, a maior quantidade, 15 mães (46%) possuíam o Ensino Fundamental 

completo, 13 mães (39%) possuíam o Ensino Médio completo, 02 mães (6%) tinham o Ensino 

Mério incompleto e três (9%) não tivemos informações sobre o grau de escolaridade. 

 

Gráfico 9: Grau de escolaridade dos pais 

 

Fonte: do autor 

 

A Lei Diretrizes e Bases da Educação Básica (LDB/1996, p. 9)), observando a 

importância da correlação família/escola, prevê no artigo 2º que A educação é dever da família 

e do estado (...) tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando (...) e sua qualificação 
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para o trabalho. Assim, inferimos que, os objetivos e finalidades da educação passam 

necessariamente pela presença e participação do grupo familiar. 

Para Libâneo (2004), a participação dos pais na escola concretiza-se, através da 

inserção necessária dos mesmos, nos movimentos orgânicos e de legitimidade legais da 

comunidade escolar, como os conselhos escolares, ou associações de pais.  

 
A presença da comunidade na escola, especialmente dos pais, tem várias implicações. 
Prioritariamente, os pais e outros representantes participam do conselho de escola, da 

associação de pais e mestre (ou organizações correlatas) para preparar o projeto pedagógico-

curricular e acompanhar e avaliar a qualidade dos serviços prestados. (Libâneo, 2004, p. 144) 

 

Sendo a família, a primeira reponsável pela educação escolar dos filhos, de forma a 

proceder diante das rotinas do dia a dia, nas atividades escolares, percebeu-se no grupo que esse 

acompanhamento não acontece de forma profícua.  

Esta ausência advém da inexistência do reforço escolar, ou seja, não estudam além do 

horário escolar e nem têm horário de estudos em casa, nem de apoio tecnológico como: celular, 

computador, acesso à Internet, sendo os recursos escassos devido às condições sócio 

económicas da família. Consequentemente os afazeres escolares como tarefas de casa, não são 

realizados pelos estudantes em parceria com os pais, o que os torna uma tarefa a mais para o 

professor em sala de aula.   

 

1.3.7. Caracterização socioeconómica e psicopedagógica da turma do 7º ano 

 

A turma do 7º ano B da Escola Unidade Integrada Adalgisa Mendonça Lopes 

(U.I.A.M.L) inclui 28 alunos, funcionando na sala 1, no período vespertino.  

Assim, inferimos que 19, (68%) são do sexo masculino e 9, (32%) do feminino, como 

se verifica no (gráfico 10), com idades entre os 13, 14 e 15 anos. 

As informações da turma apresentadas e registadas nos gráficos seguintes foram 

recolhidas, através da análise de questionário aplicado com a equipe administrativa da escola.  

 

Gráfico 10: Percentagem quanto ao gênero  

 

Fonte: do autor 
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A turma é composta por adolescentes que vivem nas várias comunidades, da zona 

rural, na proximidade da escola, a uma distância até 10 km entre a comunidade e a instituição de 

ensino.  

No que concerne à cor/raça do grupo, o gráfico 11 salienta que 48% são brancos, (14 

alunos), 35% pardos, (10 alunos) e 17% (5 alunos) são negros. 

 

Gráfico 11: Características quanto à cor/raça do grupo. 

 

Fonte: do autor 

 

Os discentes, na sua maioria, utilizam o transporte escolar, em estradas vicinais4, para 

chegar até à escola e são oriundos das comunidades de Olho D’água, Cajueiro, Santarém, Gado 

Bravo I e II, São Roque, Quebra e Bom Jardim.  

A profissão dos pais provém da pesca e da lavoura, sendo a renda das famílias 

composta pela criação de pequenos animais, da pesca e do excedente da agricultura familiar de 

subsistência. As famílias na sua totalidade recebem uma ajuda financeira do governo federal, 

pelo programa Bolsa Família, valores que variam de R$: 70 a 520 reais.  

No gráfico 12, é apresentado a situação do grau de instrução educacional dos pais dos 

alunos. Terminaram o 3º CEB, 21%, (6 pais), 10% (3 adultos) não finalizaram o 3º CEB, 38%, 

(11 pais) concluíram o 2º CEB, 24%, (7 pais) possuem o 1º CEB incompleto e 7%, (2) são 

analfabetos.  

                                                 
4 Estrada local, destinada principalmente a dar acesso a propriedades lindeiras ou caminho que liga povoações relativamente 

pequenas e próximas. 

Fonte: Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes Diretoria de Planejamento e Pesquisa. Versão 1.1 agosto/2007-pdf. 

Site: <http://www.dnit.gov.br>/ pesquisa realizada no dia 30 de novembro de 2016. 
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Gráfico 12: Grau de escolaridade dos pais – 7º ano 

 

Fonte: do autor 

 

 

Quanto ao núcleo familiar, ou seja, com que vivem os alunos da turma, verificou-se 

que a maioria vive com a família original, (pai, mãe e irmãos). Identificou-se ainda, que a escola 

é o principal lugar onde os alunos estudam. 

Pensando na perspectiva da escola como organização social, para além da visão administrativa, 

as organizações escolares são abordadas como unidades sociais formadas de pessoas que atuam 

em torno de objetivos comuns, portanto, como lugares de relações interpessoais. A escola é uma 
organização em sentido amplo, uma “unidade social que reúne pessoas que interagem entre si, 

intencionalmente, e que opera através de estruturas e processos próprios, a fim de alcançar os 

objetivos da instituição (Libâneo, 2005, p.77). 

 

A turma é relativamente homogénea e em geral, apresenta um bom comportamento e 

bons resultados, mostrando vontade de aprender e obedecendo às regras estipuladas.  

Os alunos quase sempre chegam à escola com os trabalhos de casa realizados, o que 

demonstra o sentido de responsabilidade do grupo e dos pais que apoiam os seus educandos, 

mostrando-se interessados no desempenho escolar dos mesmos. A exceção é no que diz respeito 

à organização de trabalhos de grupo.  

 

1.3.8. O desenvolvimento cognitivo dos alunos 

 

Jean Piaget, (1983), foi um dos grandes teóricos que estudou o desenvolvimento e o 

comportamento infantil, preocupando-se com a questão de como o ser humano elabora os seus 

conhecimentos sobre a realidade e como acontecem os processos de pensamento. Os seus 

estudos trouxeram como consequência um avanço enorme do que hoje se denomina psicologia 

do desenvolvimento. 

De acordo com Piaget (1983) e os seus estudos, no que concerne ao desenvolvimento 

humano, em que refere a lei dos quatro estádios, (o sensório-motor que compreende os dois 

primeiros anos de vida; o pré-operatório, dos 2 aos 7 anos; o das operações concretas dos 7 aos 
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12 e o das operações formais do 12 aos 15/16 anos), salientamos que esta turma encontra-se no 

estádio das operações formais ou hipotético dedutivo (dos 11 aos 14 anos), sendo capaz de 

formular hipóteses e abstrair. Relativamente ao desenvolvimento pessoal e social, o grupo 

apresenta-se com um desenvolvimento razoável, pois os alunos, no geral, respondem com 

altruísmo e cooperando a vários desafios, tendo respeito por si próprios e pelos outros. 

Neste âmbito, inferimos que é crucial e fundamental saber e perceber as características 

dos estádios em que se encontram os nossos alunos, pois no âmbito da Psicologia do 

Desenvolvimento, enfatiza-se que, na infância, o pensamento das crianças está fortemente 

ligado à ação, pensamento chave das aprendizagens por descoberta, defendidas por Ausubel 

(1968). Assim, é de salientar que tentámos ter sempre em consideração e atenção as 

caracteríticas do desenvolvimento cognitivo dos alunos no delinear de estratégias e 

metodologias, para lecionar os conteúdos referentes às áreas trabalhadas e desenvolvidas, 

incidindo no diálogo e confronto de ideias, onde os discentes, de acordo com as questões 

levantadas em sala de aula, apresentavam as suas suposições, ou seja, as aulas desenvolveram-

se, essencialmente, em torno da capacidade de aprendizagem dos mesmos. Todas as atividades 

práticas foram articuladas com a teoria, ou seja, o trabalho prático em sala serviu para 

explicitarmos os modelos teóricos, tornando-os mais relevantes e significativos para os alunos. 

Deste modo, foi fundamental, mesmo com as dificuldades de alguns, um 

envolvimento ativo dos alunos nas diversas atividades que realizaram, promovendo-se o 

desenvolvimento das suas capacidades, como abertura de espírito, curiosidade, criatividade, 

objetividades, espírito crítico, persistência, flexibilidade de pensamento, respeito, tolerância, 

cooperação). Salientamos que é de grande importância a realização de atividades, que 

estimulam as crianças a desenvolver o raciocínio e o espírito crítico, uma vez que pressupõem 

um envolvimento total dos alunos que participam ativamente na procura da explicação dos 

fenômenos em estudo. 
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CAPÍTULO II 
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1. Descrição da Prática de Estágio Supervisionado no contexto do 1º e do 2º CEB. 

 

A experiência da Prática de Ensino Supervisionado é essencial para a formação 

integral do profissional em educação, considerando que cada vez mais são requisitadas pessoas 

com habilidades e bem preparados. Ao chegar à universidade o aluno se depara com o 

conhecimento teórico, porém muitas vezes, é difícil relacionar teoria e prática se o estudante não 

vivenciar momentos reais em que será preciso analisar o cotidiano (Mafuani, 2011). 

Segundo Bianchi et al. (2005) a Prática de Ensino Supervisionado é uma experiência 

em que o aluno mostra sua criatividade, independência e caráter. Esta etapa vai proporcionar-

lhe uma oportunidade para perceber se a sua escolha profissional corresponde com sua aptidão 

técnica. É também uma atividade que propicia ao aluno adquirir a experiência profissional que é 

relativamente importante para a sua inserção no mercado de trabalho. 

Portanto, o objetivo do Estágio Supervisionado é proporcionar ao aluno a 

oportunidade de aplicar seus conhecimentos acadêmicos em situações da prática profissional, 

criando a possibilidade do exercício de suas habilidades.  

De acordo com Francisco e Pereira (2004) o estágio surge como um processo 

fundamental na formação do aluno estagiário, pois é a forma de fazer a transição de acadêmico 

para professor. Este é um momento da formação em que o acadêmico pode vivenciar 

experiências, conhecendo melhor sua área de atuação se assim já o exerce. Pois, o exercício da 

Prática consiste em teoria e prática tendo em vista uma busca constante da realidade para uma 

elaboração conjunta do programa de trabalho na formação do educador (Guerra, 1995). 

No presente capítulo da PES inclui a realização do Estágio no 1º e 2º CEB, cujos 

percursos de formação e aprendizagem desenvolvidos são seguidamente refletidos e analisados 

nos objetivos, metodologias, estratégias e atividades desenvolvidas.  

 

1.2. A experiência na Prática de Estágio Supervisionada no 1º CEB 

 

No contexto da Prática de Estágio Supervisionada, esforcei-me sempre por promover 

atividades conducentes a aprendizagens ativas e significativas, pois de acordo com Pires, (2010, 

p. 29), corroboramos que: 

O aluno constrói o seu desenvolvimento cognitivo nas ações sobre as coisas, nas situações e nos 

acontecimentos. Estas situações educacionais devem acontecer em campos de ação, onde possam 
transformar as explorações em aprendizagens significativas. 
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Assim, neste âmbito, as minhas reflexões incidem em cinco aulas lecionadas, 

relativamente ao 2º ano do Ensino Fundamental, no turno matutino, nos dias 15 e 17 de 

setembro de 2015, sob a supervisão do Professor Sérgio Miguel Cardoso Mendes.  

 

1.2.1. A PES no âmbito do português 

 

Esta área disciplinar foi trabalhada de forma transversal, ou seja, caracteriza-se pela 

potencialidade de adoção de uma perspetiva transversal de conteúdos que não constituem uma 

disciplina, mas que permeiam a prática educativa e que exigem um trabalho sistemático, 

contínuo, abrangente e integrado, inserindo a temática do Meio Ambiente nas aulas e 

permitindo uma abertura para um tratamento didático-metodológico de temas transversais. 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (Brasil, 1998, p. 30): 

a transversalidade diz respeito à possibilidade de se estabelecer, na prática educativa, uma 

relação entre aprender conhecimentos teoricamente sistematizados (aprender sobre a realidade) 

e as questões da vida real e de sua transformação (aprender na realidade e da realidade). A 

forma de sistematizar esse trabalho é incluí-lo explícita e estruturalmente na organização 
curricular, garantindo sua continuidade e aprofundamento ao longo da escolaridade. Os Temas 

Transversais, portanto, dão sentido social a procedimentos e conceitos próprios das áreas 

convencionais, superando assim o aprender apenas pela necessidade escolar de “passar de ano.  

 

A realidade na qual os alunos estão inseridos foi explorada, recorrendo à motivação 

inicial, através de imagens, possibilitando-os participarem, promovendo o diálogo e suscitando 

a construção de frases, aplicando com correção o vocabulário do dia-a-dia. Neste contexto, as 

atividades valorizaram momentos de diálogo e confronto de ideias, que promoveram em 

inúmeros momentos, a introdução de diversas temáticas e o enriquecimento da linguagem e de 

competências linguísticas. 

As planificações incidiram em dois conteúdos importantes subjacentes ao currículo de 

base nacional comum: os tipos de frases e palavras antônimas e parônimas, apreciando o 

letramento e as primeiras noções de alfabetização, os conhecimentos sobre o mundo natural e o 

mundo da cultura, a criatividade artística e lúdica. Assim, as estratégias fundamentaram-se na 

rotina das crianças e numa concepção de respeito ao direito à aprendizagem do aluno. 

Nas palavras de Emília Ferreiro (2013 p. 38), os objetivos da alfabetização do início 

da escolarização do 1º CEB necessitam redefinir-se com respeito à alfabetização. Não se trata, 

nesse nível, nem de adotar práticas ruins ou inalcançáveis na planificação, seguindo este ou 

aquele método de ensinar a ler e escrever, nem de manter as crianças assepticamente afastadas 

de todo o contatco com a língua escrita.  

Desta forma, visando explorar e aprofundar os tipos de frases: interrogativas, 

afirmativas, exclamativas, negativa e declarativas, recorremos, como suporte de aprendizagem, 
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a imagens de animais e aves das nossas florestas, expostas em slides no quadro. Considerei 

apropriado a utilização deste material para motivar e questionar os alunos, levando-os a 

desenvolverem a capacidade de observação e atenção para melhor compreenderem o assunto 

abordado. O objetivo imediato foi perceber de que forma os alunos se expressavam ao verem os 

animais e com que sentimentos suas respostas eram dadas. Assim, demostraram surpresa, 

alegria, espanto, admiração, algumas apresentaram perguntas, outras afirmações ou negações. 

Uma criança de forma tímida referiu que sempre sua mãe lê histórias de animais para ela. 

Na planificação seguinte, tive sempre em conta a área disciplinar, as competências 

específicas, os objetivos operacionais, os conteúdos, as atividades e estratégias, os recursos e as 

avaliações. As crianças foram conduzidas a uma autoavaliação oral, em relação ao dia anterior 

com o uso da linguagem coloquial, sem concertos gramaticais na forma de expressarem a sua 

fala, avaliando suas capacidades de retenção de informações.  

Ferreira (2004, p.127), salienta que: 

o desafio do professor contemporâneo é desenvolver a competência linguística de seus alunos, 

que se compreende em dois: a fala e a escrita. Um equívoco costumeiro, no princípio da 

alfabetização, é priorizar-se a forma escrita da língua, deixando em caráter secundário a 

oralidade. Salienta-se que antes da escrita, acontece a fala. 

 

Neste sentido, além de promovermos a oralidade dos alunos, valorizamos a linguagem 

como herança cultural pela qual, as sociedades que não fazem uso da escrita transmitem suas 

informações socioculturais às demais gerações. Além da oralidade, incidimos numa atenção 

especial na elaboração de outras atividades que foram desenvolvidas no âmbito da sala de aula, 

(Ferreira 2004), buscando respostas e exemplificando sempre com uma linguagem do dia-a-dia 

do aluno, o que é muito profícuo. 

Como estratégia utilizada para explorar a temática, recorri ao texto o frio pode ser 

quente da autora Jandira Masur. O mesmo foi apresentado em forma de vídeo animado5 e 

também o texto impresso, (figura 8). 

 

 
Fig. 8: Leitura e discussão verbal do texto 

Fonte: do autor 

 

                                                 
5 Disponível em https://www.youtube.com/o frio pode ser quente. Pesquisa realizada em 16 de setembro de 2016. 

https://www.youtube.com/o%20frio%20pode%20ser%20quente.%20Pesquisa
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A história em si provoca perceções da realidade em que todos nós vivemos, factos que 

se fazem a partir de categorias fechadas e dualistas. Nesta perspetiva, com uma nova 

metodologia, recorri a uma brincadeira com crachás, formando o grupo em duplas. No crachá 

havia palavras de similaridades e contrárias, cabendo aos alunos procurarem no grupo, o par que 

tinha a palavra, ou frase que combinaria com a sua. 

De acordo com as Orientações Curriculares e Diretrizes Curriculares para o Ensino 

Fundamental de 9 anos, 1º e 2º CEB, (Brasil, 2009), um aluno no primeiro e no segundo ano do 

ensino fundamental deve exprimir-se por iniciativa própria: em momentos privilegiados de 

comunicação oral (conversas, diálogos).  

Ainda, no que diz respeito ao desenvolvimento das capacidades de retenção da 

informação oral, as orientações das DCNs, referem que o aluno deve identificar intervenientes 

em textos e imagens e formular perguntas e respostas e responder a questionários.  

No discurso do senso comum dos alunos, as palavras bem e mal; bonito e feio, 

Carinhoso e agressivo; Certo e errado; Claro e escuro e tantas outras que aparecem no texto 

têm o mesmo significado e ao mesmo tempo muitas interpretações. É importante salientar que o 

nível de aprofundamento de um determinado conhecimento que se busca ao lidar com crianças 

de sete anos, não é o mesmo que o que se busca com crianças de oito ou nove anos. O professor, 

sem dúvidas, precisa estar atento às experiências e conhecimentos prévios de seu grupo, seus 

interesses e modos de lidar com os saberes escolares, para avaliar os avanços e desafios de uma 

maratona de atividades aplicadas na sala de aula, seja num só dia, ou durante uma semana. 

As atividades foram previstas de modo a surgirem como oportunidades educativas, 

levando as crianças a realizar experiências concretas de aprendizagem. Segundo Zabalza (2008) 

estratégia diz respeito à forma como determinada atividade é desenvolvida, quanto à 

organização do trabalho, (como por exemplo individual, pequenos grupos e todo o grupo), 

quanto ao espaço onde a mesma se desenvolve, (dentro e fora da sala, fora da escola entre 

outros) e ainda, quanto aos recursos e materiais necessários. 

 

1.2.2. A PES em matemática 

 

A construção de noções matemáticas no 1º CEB tem por base as vivências do dia-a-

dia da criança, ou seja, as rotinas diárias normalmente englobam situações matemáticas, como a 

contagem das pessoas, do grupo da turma, das horas, dos dias da semana, dos meses do ano, etc. 

Estas vivências e ações permitem que a criança realize princípios lógicos, como classificar, 

formar conjuntos, ordenar, e formar padrões, mesmo que inconscientemente. 



31 

 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais, PCN (1998), é importante 

destacar que a Matemática deverá ser vista pelo aluno, como um conhecimento que pode 

favorecer o desenvolvimento do seu raciocínio, de sua sensibilidade expressiva, de sua 

sensibilidade estética e de sua imaginação. 

As ideias básicas contidas nos PCNs em Matemática refletem, muito mais do que uma 

mera mudança de conteúdos, uma mudança de filosofia de ensino e de aprendizagem, como não 

poderia deixar de ser. Apontam para a necessidade de mudanças urgentes não só no que ensinar, 

mas, principalmente, no como ensinar/avaliar e como organizar as situações de ensino e de 

aprendizagem. 

Desta forma, exploramos os assuntos sobre unidades, dezenas e centenas, utilizando 

alguns materiais como o ábaco, cédulas do real brasileiro (em imagens), garrafa PET e grãos de 

feijão. Marques, defende 

que as atividades que envolvem materiais manipuláveis como o ábaco despertam o entusiasmo 

nos alunos, permitindo torna-las mais ativas, criativas, tornando-as capaz de bquestionar o seu 

próprio trabalho. O mesmo autor também defende que o ábaco é um material que permite 

fundamentalmente a aprendizagem e desenvolvimento do cálculo (2013, p. 23) 

 

A estratégia de permitir a manipulação, para a apresentação de novos conceitos, 

revelou-se numa força a mais, na resolução de problemas matemáticos (fig.9), pois a 

confrontação das abstrações matemáticas com a realidade proporcionou a expansão das 

potencialidades dos alunos com necessidades especiais e dos que são carentes de motivação 

matemática, neste caso, inclui o maior número de alunos.  

 

 
Fig. 9: Leitura matemática com sistema de numeração decimal 

Fonte: do autor 

 

 De forma igual, promoveu-se o desenvolvimento de capacidades de resolução de 

problemas, de raciocínio e cálculo mental em todas as temáticas exploradas. Salienta-se aqui, 

como caso merecedor de atenção, as dificuldades sentidas pela maior parte dos alunos, nas 

disciplinas nucleares, nomeadamente, matemática que o agrupamento estabelece como meta da 

prioridade educativa do Ensino no primeiro ciclo do Ensino Básico. 
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Segundo Gay, (2011), o trabalho com o sistema de numeração e as operações se dá em 

ritmo gradual e diversificado. O desenvolvimento geométrico de uma criança, ocorre a partir de 

problematizações que possibilite a manipulação de objetos, representação por modelos e 

produção de imagens mentais. De acordo com os PCNs – Brasil, (2000, p.48): 

Os conhecimentos das crianças não estão classificados em campos (numéricos, geométricos, 

métricos, etc.), mas sim interligados. Essa forma articulada deve ser preservada no trabalho do 

professor, pois as crianças terão melhores condições de aprender o significado dos diferentes 

conteúdos se conseguirem perceber diferentes relações entre si. 

 

O trabalho dos números está ligado à compreensão das ideias das operações e vice e 

versa, com o trabalho de unidades, dezenas e centenas, em que compreender a estrutura do 

nosso sistema de numeração pressupõe a realização de muitas relações, como quantificação, 

ordenação, comparação, entre outras. 

Os objetivos das atividades foram privilegiar a compreensão do seu significado e as 

estratégias não convencionais de cálculo para que, nas próximas atividades os alunos pudessem 

construir e compreender as relações envolvidas nos processos padronizados, os conhecidos 

algoritmos.  

O autor reitera ainda que, para construir o conceito de número os alunos precisam 

conhecer os diferentes aspectos de seu uso. A bagagem escolar anterior e sua vida social e 

familiar, permite que as crianças tenham um incentivo muito cedo a pensar na contagem ou em 

pequenos cálculos mentais por meio de jogos, brindarias e a própria rotina diária.  

A interdisciplinaridade também esteve presente na abordagem dos conteúdos. 

Exploramos o estudo do meio quando os estudantes foram questionados sobre sua idade, os 

meses do ano, o mês em que estavamos, o mês da independência do Brasil, etc. 

É de salientar que os alunos, em todas as aulas referentes à matemática, resolveram as 

atividades do manual, bem como as fichas de exercícios propostas na planificação, visando a 

consolidação de todos os conteúdos explorados, bem como o cálculo mental e o raciocínio 

lógico, sendo estas fichas um material de ensino que serviu como instrumento de avaliação. 

 

1.2.3. A PES em ciências da natureza 

 

Sabemos que numa conceção construtivista, os professores do 1º CEB devem ter 

oportunidade de conhecer a importância das conceções alternativas dos alunos sobre conceitos 

centrais em Ciências e as suas implicações para a aprendizagem sobre outros temas, bem como 

as características das conceções alternativas e possíveis origens ligadas ao aspeto pessoal e 

social do aluno. 
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O construtivismo não é só uma teoria sobre a aprendizagem, mas é também 

apresentado com uma teoria da ciência, pois como uma epistemologia, o construtivismo dialoga 

com a natureza da ciência (Bentley 1998, p. 243).  

Neste contexto, as planificações incidiram de forma a abordar os seres vivos, 

privilegiando as aprendizagens através do diálogo, da interação professor-aluno e alunos - 

alunos, incidindo em registos e na exequilidade destes. 

Transversalmente recorremos à investigação do seu ambiente familiar, quando foram 

motivados a registrar em fichas nomes dos animais domésticos, animais da fauna e da flora 

local que conhecessem, permitindo a compreensão dos diversos seres vivos encontrados nos 

ambientes em que vivia a turma, tal como o domicílio, a comunidade e floresta no entorno 

queos rodeava.  

Aplicamos estratégias motivadoras, investigativas, que buscavam explorar a realidade, 

permitindo a construção de aprendizagens significativas. Algumas dessas táticas de motivação e 

exploração de conteúdos incluíram o uso das novas tecnologias associadas à construção do 

saber, através de imagens que provocavam o diálogo, proporcionando aos alunos um olhar 

investigativo e a motivação ao contacto fora da sala de aula ao meio ambiente. 

De acordo com os PCN’s (2000, p.44), para o ensino das ciências da natureza, o 

professor precisa ter em mente que o seu papel diante da prática educativa executada na escola 

equivale a de um mediador.  

Neste contexto, o professor, oferece, assim, as oportunidades para que os alunos 

construam os seus conhecimentos, colabora e estimula a atividade intelectual de toda a classe, 

facilitando a compreensão dos novos conceitos trabalhados, é um facilitador das aprendizagens. 

Nesta sequência, os PCN’s (2000) também afirmam que, para se formarem cidadãos 

críticos, que possam acompanhar os avanços tecnológicos é necessário a evolução do processo 

de ensino e aprendizagem que deve assentar e alicerçar-se, cada vez mais no promover e 

fomentar da observação e experimentação na escola. 

Ao trabalhar a exposição das imagens de uma Anta, formigas, peixes, leões, girafas, 

cachorros, sapos, bois, tubarões, jacarés, gaviões e outros animais por meio de exposição no 

quadro e diálogos (fig. 10/11), permitimos ao aluno interagir com os seus próprios 

conhecimentos, por sua vez, os materiais foram auxiliadores da interação social entre o aprender 

a apreender, inserindo o conhecimento científico sobre a sociedade e sobre os seres vivos em 

sua vida escolar e comunitária.  

Nesta perspetiva, Pretto, (1995, p. 28), preconiza que: 

o conhecimento científico é uma maneira de se interpretar os fenômenos naturais; a ciência é 
parte integrante da cultura; a ciência faz parte da história das diferentes formas de organização 

da sociedade; e o desenvolvimento científico e tecnológico é cada vez mais acentuado. 
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Salientamos assim, que os materiais surgiram como suportes da aprendizagem, meios, 

auxílios, apoios e ferramentas essenciais e cruciais ao processo de ensino e aprendizagem.   

        

Fig. 10 e 11: Uma exposição na aula de ciências  

Fonte: o autor 

          

A observação dos animais, foi uma estratégia para uma melhor compreensão do grupo. 

É necessário que, o professor perceba que conceitos os seus alunos têm sobre certas questões, 

concepções prévias e, a partir daí, realizar-se-ão atividades que os levem a perceber que 

possuíam concepções equivocadas, construindo concepções consideradas cientificamente 

adequadas sobre a vida dos animais.  

Privilegiaram-se situações de diálogo e interação geradas ou por histórias contadas 

durante as aulas, pela apresentação dos diapositivos, em que os temas foram explorados, 

estabelecendo-se um fio condutor entre os mesmos, atendendo-se à temática central.  

Afirma-se que a apresentação de um assunto novo para o aluno também é instigante e 

durante as investigações surgem dúvidas, constroem-se representações, buscam-se informações 

e confrontam-se ideias. No entanto, a interação das crianças com o conteúdo, foi um contributo 

importante para se alcançar os objetivos, permitindo-me sentir mais seguro e confiantes na PES. 

De acordo com a nossa prática, reiteramos tal como a Psicologia que do conjunto de 

conhecimentos sobre a aprendizagem, o que parece ter maior utilidade e potencial, para a prática 

docente é o construtivismo. Sendo de extrema e grande influência no ensino contemporâneo das 

ciências, muitos afirmam que é significativo na educação em geral, incluindo a matemática, 

literatura, artes, ciências sociais e religião.  

 

 

 

 

1.2.4. A PES em história  
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O ensino da disciplina de História é uma ferramenta primordial para o 

desenvolvimento da aprendizagem no 1º Ciclo do Ensino Básico, este desperta nos alunos o 

desejo de conhecer o mundo que os cerca, a abandonarem o papel de meros receptores de 

conhecimentos, e se reconhecerem como sujeito histórico e sujeitos de sua história e com isso 

passarem a interpretar e interferir na própria realidade. O referido ensino proporciona aos alunos 

a construção do conhecimento histórico, fazendo com que estes possam desenvolver 

competências, pensamentos e atitudes críticas. 

O Ensino de história no 1º CEB deve ter em consideração a história de vida do aluno, 

já que, trabalhar a história local é permitir ao aluno reconhecer-se inserido dentro de sua própria 

história e levá-lo a entender que todos somos sujeitos históricos. Neste sentido, a temática que 

estudamos foi a educação dos indígenas e dos portugueses no período colonial brasileiro 

fazendo comparação com os nossos dias atuais e refletindo sobre sua importância na nossa vida. 

A mobilização inicial se deu com uma música do Bom Barquinho deixarás passar6 a 

qual estava na planificação, como motivação para o assunto da aula e que todos cantaram, fig. 

12. Esta era uma canção de roda muito cantada na infância das pessoas e que perdeu a sua 

essência histórica, mas que está no contexto histórico da catequização dos nativos brasileiros no 

período da colonização.  

 
Fig. 12: mobilização inicial com a música cantada pelos próprios alunos 

Fonte: própria 

 

 

A estratégia da música cantada pelos próprios alunos é fulcral no envolvimento com o 

conteúdo abordado, pois, a música é uma ferramenta ampla de conhecimento e de 

transformação do homem e, portanto, é considerada como elemento dinamizador de um 

processo educativo e formativo voltado para o desenvolvimento integral do indivíduo, enquanto 

ser e cidadão.  

Nesta perspetiva, Marzullo (2001, p. 16) reforça esta ideia ao destacar as palavras de 

alguns especialistas como Weigel (1988): a música globaliza naturalmente aspectos a serem 

ativados no desenvolvimento da criança: cognitivo/linguístico, psicomotor, afetivo/social, 

                                                 
6 Disponível em https://www.youtube.com/São Salvador - Novo Milênio - Bom barquinho. Pesquisa realizada em 17 de setembro de 

2016. 
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também defende a ideia de uma educação integral, que denomina de educação emocional, cuja 

concepção está fundamentada nas inteligências múltiplas de H. Gardner e J. Bruner (2006). 

Ambos os autores, buscam olhar o desenvolvimento da pessoa em sua totalidade. 

 Segundo Rossini (2003, p. 43), a inteligência se desenvolve pelas vias da motivação, 

ou seja, o aprender tem que ser gostoso. 

No que diz respeito à expressão motora, procuramos envolver a criança com o 

universo musical para desenvolver a expressão, o equilíbrio físico-mental, a autoestima, o 

autoconhecimento e sobretudo a sensibilidade para se aperceber como ser que é e está no 

mundo.  

Diversificaram-se as atividades, tentando sempre estimular os alunos e captar a 

atenção dos mesmos para lhes transmitir a informação essencial para o enriquecimento dos 

alunos. Assim com a estratégia que utilizamos pretende-se que os alunos participassem e 

praticassem os conteúdos, promovendo a melhor compreensão dos mesmos.   

Segundo Vasconcelos (2004, p.42) preconiza-se que: 

as oportunidades de aprendizagem mais valiosas para os alunos usarem a linguagem são as 

situações que têm um objetivo claro, aquelas que desenvolvem a aprendizagem anterior e que 

estão enraizadas na realidade dos alunos.  

 

Assim é essencial que o professor estimule e utilize o diálogo na sala de aula, 

promovendo um crescente desenvolvimento e enriquecimento dos alunos. 

A exposição das imagens permitiu às crianças conhecerem um pouco, como eram as 

escolas no passado e de que forma se desenvolvia a educação das crianças, nesse tempo 

histórico que remonta ao século XVI e XVII, enfatizando que, nesse período havia uma 

diferença entre a educação dos meninos e meninas e quem eram os profissionais de educação 

nesse tempo.    

É importante destacar que os alunos de hoje são formados numa sociedade embebida 

na imagem, fazem parte de uma civilização icônica, possuem necessidades, percepções e 

relacionamentos com a realidade, todos mediados pela imagem. 

 

1.2.5. A Avaliação das aprendizagens do 1º CEB 

 

A prática da avaliação nas Escolas tem mostrado uma convivência muitas vezes 

conflituosa entre experiências tradicionais de natureza classificatória e tendências e 

procedimentos renovadores. A concepção transformadora da avaliação, diagnóstica e/ou 

formativa, contempla instrumento de tomada de decisão que visa a superação do autoritarismo e 

o estabelecimento da autonomia do educando. 
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Ao nível do 1º CEB recorremos a uma avaliação formativa, esta possibilitou-nos 

examinar as dificuldades sentidas pelos alunos ao longo de todo o processo de ensino e 

aprendizagem. Este tipo de avaliação, segundo Perrenoud citado por Pereira, 2009, p. 10,  

(…) coloca à disposição do professor informações mais precisas, mais qualitativas sobre os 
processos de aprendizagem, as atitudes e tudo o que os alunos adquiriram. O professor, 

usufruindo deste tipo de avaliação, consegue informar-se sobre o percurso de aprendizagem, 

ajustando, caso seja necessário, a metodologia de trabalho, adaptando-a às necessidades 

sentidas. 
 

Procuramos privilegiar os domínios cognitivo e afetivo, dando apoio aos alunos com 

dificuldades, incidindo na tomada de decisões, visando a construção de aprendizagens, além do 

desenvolvimento e enriquecimento de cada um, ajudando-os a ultrapassar as dificuldades de 

aprendizagem, sobretudo durante a PES. 

 

1.3. A experiência da Prática de Estágio Supervisionado no 2º CEB 

 

No que concerne à PES, esta ocorreu no 2º CEB, no período de 14 a 18 de setembro, 

de 2015, no turno vespertino na Escola Unidade Integrada Adalgisa Mendonça Lopes, sob a 

Supervisão do professor Sérgio Miguel Cardoso Mendes. Serão referenciadas e descritas as 

experiências de ensino e aprendizagem, no que se refere a planificações, tarefas, métodos 

utilizados, bem como aos materiais e técnicas utilizadas, no andamento dos mesmos, de forma a 

garantir o sucesso educativo de todos os estudantes. 

Conforme refere Zabala, (1998), os instrumentos teóricos para a análise da prática 

devem ser reflexivos e fazem parte da função social do ensino e do conhecimento de como se 

aprende. Para o autor, existem graus diferentes de vinculações referenciais, o primeiro está 

ligado ao sentido e ao papel da educação e deve responder às perguntas:  

- para quê educar? para quê ensinar?   

Sem estas perguntas, nenhuma prática educativa se justifica.  

A segunda incide no saber, no conhecimento, nas disciplinas e nas matérias que 

decorrem da fonte epistemológica, segundo as finalidades da educação, ou o sentido e a função 

social que se atribua ao ensino.  

Desta forma, entende-se que o desenvolvimento de competências nos alunos passa a 

ser impossível ser estimulado, sem uma mudança expressiva, por parte dos professores.   

Neste contexto, Antunes (2001, p. 37-41) refere algumas competências:   

 

 

Organizar e dirigir situações de aprendizagem; ser muito bom na seleção dos conteúdos a serem  

ensinados, elegendo-os de acordo com os objetivos da aprendizagem; trabalhar a partir 

das\representações dos alunos; trabalhar a partir dos erros e dos obstáculos da aprendizagem; 
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construir e planejar dispositivos e sequências didáticas e envolver os alunos em atividades de 

pesquisa, em projetos de conhecimento. 

 

Neste contexto, a PES deve ofertar subsídios teóricos para que o futuro professor 

conheça o universo escolar como instituição que produz conhecimento científico. Cabe aos 

professores orientadores, juntamente com os alunos, conhecerem o cotidiano da escola, 

dispondo-se a estudá-lo criticamente, com embasamento teórico. Pimenta e Lima (2008, p.45) 

destacam que, o estágio, ao contrário do que se propugnava, não é atividade prática, mas 

teórica, instrumentalizadora da prática docente, entendida esta como atividade de 

transformação da realidade. Assim, o estágio envolve estudo, fundamentação, conversa e 

envolvimento com a realidade. A organização do estágio, fundamentada nestes princípios, torna 

possível a superação da relação dicotômica.  

Tomando como base as reflexões realizadas na prática docente no 2º CEB, considero 

que o exercício nos dá a certeza que teoria e prática devem caminhar juntas, possibilitando 

reflexões acerca da profissão docente e a construção da identidade profissional de educador.   

Neste sentido, Pimenta (2004), ressalta a importância e o papel fundamental do estágio 

supervisionado na formação docente, visto que possibilita ressignificar os saberes, reflexões 

sobre a profissão da docência e a construção de sua identidade.  Além disso, proporciona a 

formação contínua não somente do profissional experiente, mas do homem como ser histórico-

cultural e eterno aprendiz. 

 

1.3.1. A PES em matemática 

 

No 2º CEB, o processo de ensino e aprendizagem dos conteúdos matemáticos, à 

semelhança de outros, deve ter como ponto de partida, por um lado, os conhecimentos prévios 

dos alunos sobre determinado tema e, por outro, deve privilegiar o aproveitamento pedagógico 

de situações relacionadas com as vivências do dia-a-dia dos educandos, pois a disciplina é 

também uma área sempre presente na vida do aluno. 

O processo de ensino e aprendizagem da matemática não deve restringir-se à mera 

automatização de procedimentos. Os alunos precisam ser incentivados a resolver um 

significativo número de problemas, sempre raciocinando sobre situações do cotidiano. 

Atividades pedagógicas que promovam a reflexão dos estudantes irão render bons frutos. 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), a matemática é componente 

importante na construção da cidadania, na medida em que a sociedade se utiliza, cada vez mais, 

de conhecimentos científicos e recursos tecnológicos, dos quais os cidadãos devem se apropriar. 

Estes documentos abordam os eixos na área das competências humanas relacionadas a 
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conhecimentos matemáticos e agrupa em três: leitura e representação; organização, investigação 

e resolução; e contextualização. 

A temática trabalhada foi a potenciação de números inteiros. Para iniciar a abordagem 

a este tema, recorri aos materiais disponíveis na sala de aula. O livro didático, o computador, o 

data show e as fichas de exercícios foram usados como meio facilitador das aprendizagens, 

como podemos observar na fig. 13. 

 

 
Fig. 13: o uso das tecnologias nas aulas de matemática 

Fonte: do autor  

 

Segundo os PCN’s (1997, p. 42) existem alguns recursos para se trabalharem os 

conceitos matemáticos, dos quais destacamos: a leitura e interpretação dos conceitos 

matemáticos; a resolução de problemas; a História da Matemática; as tecnologias da informação 

e por fim, os jogos. 

O processo de ensino e aprendizagem da Matemática não deve restringir-se à mera 

automatização de procedimentos. Os alunos precisam ser incentivados a resolver um 

significativo número de problemas, sempre raciocinando sobre situações do cotidiano, incidindo 

em atividades pedagógicas que promovam e desenvolvam o raciocínio e cálculo dos alunos, 

assim como a reflexão. 

Os conteúdos de matemática constituem uma componente importante na construção da 

cidadania, na medida em que a sociedade utiliza, cada vez mais, conhecimentos científicos e 

recursos tecnológicos, dos quais os cidadãos devem apropriar-se, recorrendo para a consecução 

de tais aspetos à exequibilidade da interdisciplinaridade. 

Neste contexto, saber interpretar os textos na aula de matemática é cada vez mais 

essencial, principalmente para a resolução de problemas, pois se o aluno tiver dificuldades de 

interpretação, dificilmente irá conseguir registar a equação ou tirar os dados matemáticos.  

Nesta sequência, fiz esta observação à turma da necessidade de escrevermos as 

fórmulas matemáticas em texto, é fundamental anotar sempre que possível o que refere o 

professor. Assim, estamos melhorando o nosso aprendizado como alunos e a nossa forma de 

compreender matemática.  
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Após a exposição dos conteúdos e a motivação para o envolvimento com a disciplina 

de matemática, foi entregue a folha de exercícios de média complexidade, a cada um dos alunos 

e solicitada a resolução dos respetivos problemas. 

Tendo em vista que os alunos já utilizam a matemática científica na resolução de 

problemas do cotidiano, julgo que os mesmos foram maduros e conseguiram assimilar as 

informações com mais rapidez do que o esperado.  

Durante as atividades, tiveram a possibilidade de relacionar os conteúdos com o meio 

exterior, permitindo-lhes confrontar as suas perspetivas acerca da realidade. Para Freinet (cit. 

por Craveiro, 2007, p. 135), o que está fora da escola é vital para uma aprendizagem que se 

liga à vida (…). Também foi possível conhecerem alguns aspetos do ambiente natural, bem 

como fenómenos naturais, mais propriamente a germinação de uma semente. 

O processo avaliativo foi feito de forma:  

- qualitativa, através da observação, da participação e do interesse dos alunos no 

decorrer da aula e desenvolvimento das atividades propostas; 

- quantitativa, através das resoluções do exercício proposto como tarefa. Os alunos que 

apresentaram dificuldades na compreensão do conteúdo repetiram, a metodologia usada para 

trabalhar o assunto de potências que poderia ser diferente da metodologia aplicada. 

 

1.3.2. A PES em português 

 

A língua portuguesa é um sistema de diferentes formas e significados e sua função é 

desenvolver na sociedade a comunicação, o entendimento, a expressão da língua e a evolução da 

sociedade. Por intermédio desse sistema simbólico, podemos argumentar defender, encobrir, 

pensar, isto é, expressar ideias e sentimentos (Brasil, 1997). 

O conteúdo trabalhado incidiu nos numerais, seguindo o plano de aula da professora 

cooperante. A planificação procurou diversificar apoios da leitura e de estratégias de exploração 

e interpretação de textos, no que concerne à temática em estudo. Nesta sequência, salientamos 

que a classificação dos numerais gerou inúmeras pesquisas em gramática, bem como a troca de 

opinião e conhecimento sobre o assunto entre os linguistas. Aprender como fazer a leitura dos 

numerais no meio familiar e na sociedade é fundamental, para o exercício de nossa cidadania, 

pois será por meio de exemplos do nosso cotidiano que iremos entender a classificação dos 

numerais. 

O mundo é cada vez mais visual e a escola ainda não encontrou a forma adequada de 

utilizar a imagem a seu favor. A pedagogia deve criar pele nova, para integrar, sem   deformá-

los, os produtos da cultura de massa (Tardy, 1976, p.59). Também deve-se levar em conta que 
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este universo imagético exige tanto, por parte dos professores, quanto dos alunos, uma 

decodificação dos signos que se colocam diante de todos para que sejam interpretados e 

apreendidos. 

Exemplificações e motivações diversas, como:  

- a publicidade que nos seduz pela queda de preços dos objetos de consumo e 

alimentos; o primeiro time colocado no campeonato brasileiro; a seleção brasileira como a única 

pentacampeã do mundo em copas; o centésimo sexagésimo primeiro ano de emancipação 

política do município de Anajatuba, entre outros exemplos, foram apresentados aos alunos com 

o objetivo da compreensão da linguagem numérica e da vida em sociedade. 

Em cada conceito trabalhado os alunos acompanharam pelo livro didático, por slide e 

por ficha de exercícios que complementava com outros exemplos. Os numerais cardinais, 

ordinais, multiplicativos e fracionários, ao ser discutido permitiu o estudante a recordar a 

experiência vivida, proporcionando um volume maior de comentários por parte dos discentes. 

Na medida do possível e da realidade, em sala de aula, procurei promover um ensino 

contextualizado e interdisciplinar, envolvendo as questões quotidianas, conforme o currículo 

para o ensino fundamental. Exploramos o estudo do meio quando se buscou entender o mundo 

publicitário, a contextualização dos títulos mundiais da seleção brasileira de futebol, etc. 

Trabalhamos muito os conceitos matemáticos ao trazer a publicidade, o marketing comercial, a 

mídia criativa nos anúncios. Quanto à contextualização destes assuntos, o grupo em sua maioria 

interagiu e aprendizagem se conforma com as diversas exemplificações.  

Para Vygotsky, (1994), a aprendizagem concretiza-se, através da interação com outros 

indivíduos. A Psicologia da Educação e aprendizagem reforça esta tese, salientando que: 

Não é possível aprender e apreender sobre o mundo, sobre as coisas, se não tivermos o outro, ou 

seja, é necessário que alguém atribua significado sobre as coisas, para que possamos pensar o 

mundo à nossa volta. (Silva, 2007, p.12). 
 

Os assuntos bordados possibilitaram diálogos intensos, criando e suscitando diversos 

modos de auxiliar os alunos, como uma forma de demonstração de atenção da parte do docente, 

o que foi bastante eficiente e facilmente notada por eles. A proximidade com que se deu a 

relação professor/alunos constituiu uma forma de interação extremamente afetiva, que 

amenizava a ansiedade, transmitia confiança e encorajava os estudantes a investir no processo 

de realização da atividade, interferindo, significativamente no processo de apropriação da 

linguagem escrita. 

 

1.3.3. A PES em estudo do meio 
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O Estudo do Meio pode ser compreendido como uma disciplina que recorre a um 

método de ensino interdisciplinar que visa proporcionar a alunos e professores o contato direto 

com uma determinada realidade, um meio qualquer, rural ou urbano, que se decida estudar. É 

uma área abrangente, multidisciplinar, para a qual afluem conceitos e métodos de várias 

disciplinas científicas, no âmbito das ciências sociais e físicas, promovendo-se uma 

compreensão gradual das relações que se estabelecem entre a natureza e a sociedade. 

Segundo Nogueira (2005), o estudo do meio é frequentemente confundido com saída a 

campo, já que o primeiro envolve uma metodologia de pesquisa e de organização de novos 

saberes, além de requerer atividades anteriores à visita, levantamento de questões a serem 

investigadas, seleção de informações, observações em campo, comparações entre os dados 

levantados e os conhecimentos já organizados por outros pesquisadores, interpretação, 

organização de dados e conclusões. Conforme os autores, para o estudo do meio são necessários 

os requisitos: reconhecimento do local a ser estudado, definição da problemática a ser estudada, 

organização do roteiro a ser seguido com identificação das atividades a serem realizadas como 

coleta ou seleção de material, execução do estudo propriamente dito e trabalho posterior. 

No que concerne à PES no 6º e 7º ano, procurei motivar os alunos, através da 

diversidade de estratégias implementadas, para o gosto pela aprendizagem. Durante as regências 

destaquei a participação ativa dos discentes, fazendo com que cada um fosse o construtor do seu 

próprio conhecimento, encontrando respostas para as questões ou problemas postos em na sala 

durante a exposição dos conceitos, contribuindo, deste modo, para o desenvolvimento das 

competências do saber, saber fazer e do saber ser.  

Neste processo, buscou-se primeiramente no 7º ano B, a compreensão da 

industrialização brasileira nos fins do séc. XIX e nas décadas iniciais do séc. XX. 

Acompanhando no livro didático e nos recursos tecnológicos a temática em estudo, pareceu-me 

pertinente motivar os alunos a redescobrirem os diversos conteúdos a serem estudados, por 

meio de imagens e vídeos que retratam o assunto. 

Este recurso didático proporciona ao educando uma visão diferente do falado e do 

exposto pelo manual didático e se mostra didaticamente eficaz quando desempenha uma função 

informativa exclusiva, na qual se almeja transmitir informações que precisam ser ouvidas ou 

visualizadas e que encontram no audiovisual o melhor meio de veiculação. 

De acordo com Ferrés, (1996), um bom vídeo pode servir para introduzir um novo 

assunto, despertando a curiosidade e a motivação para novos temas. Isso facilita o desejo de 

pesquisa nos alunos, para aprofundarem o assunto do vídeo e do conteúdo programático.  

Quanto ao processo da imigração europeia e da emigração nordestina para o Sul do 

país, como mão de obra na indústria brasileira, o discurso debruçou-se, sobre a realidade atual, 
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dos maranhenses e anajatubenses que estão indo para o sul e sudeste, à procura de trabalho e 

continuam ainda sendo usados como mão de obra barata e fácil, devido ao inferior grau de 

escolaridade dos que vão à procura de serviços.  

Neste âbito, aproveitamos as possibilidades expressivas da linguagem audiovisual para 

chamar à atenção dos alunos, para a importância da escola o do processo educativo na mudança 

econômica de uma sociedade. Este dispositivo cultural utilizado na sala de aula, naquele 

momento para promover o conhecimento pedagógico enriqueceu a nossa aprendizagem. Porém, 

é sempre preciso refletir sobre este uso. Assim, corroborando (Louro, 2010, p. 443) enfatizamos 

que: 

quando se examinam os diferentes processos educacionais que constituíram a sociedade 

brasileira, parece importante observar criticamente não apenas as vozes do passado, mas quem 
está [...] falando por meio dessa pedagogia cultural e que efeitos ela está potencialmente 

produzindo.  

 

Neste âmbito, e mesmo assim, reiteramos que o uso de diferentes metodologias e 

linguagens, cada vez mais inseridas no mundo dos alunos tornaram-se recursos apropriados e 

fundamentais para a compreensão da geografia, gerando discussões sobre o contexto geral do 

nosso País e do mundo, possibilitando um aprendizado vivido por eles em harmonia com o 

conteúdo. 

Com esta compreensão que o aluno apresenta em turma, dando suas próprias hipóteses 

sobre a urbanização local, surge imediatamente a necessidade de envolvê-lo, no contexto da 

urbanização brasileira.  

Segundo Freire (1996, p. 27) nós professores devemos conduzir os alunos a 

autonomia, se isto não acontecer o ensino se torna bancário e deforma a necessária 

criatividade do educando e do educador. 

Por sua vez, na turma do 6º B, o conteúdo trabalhado foi a água e os seus estados 

físicos: a organização das moléculas e as mudanças do estado físico da água. Nesta, procurei 

dinamizar atividades experimentais de grupo e atividades práticas de exploração de imagens, 

documentos, música e pequenos vídeos. A preferência pelo recurso a instrumentos de 

reconhecido rigor científico, devidamente adaptados ao nível etário dos alunos. 

Este procedimento é relevante pois, conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais, 

Isso é um processo que deve ser construído com a intervenção do professor, pois é ele quem tem 

condições de orientar o caminhar do aluno, criando situações interessantes e significativas, 

fornecendo informações que permitam a reelaboração e a ampliação dos conhecimentos prévios, 

propondo articulações entre os conceitos construídos, para organizá-los em um corpo de 
conhecimentos sistematizados, (PCN, 1998. p. 84) 

 

As estratégias desenvolvidas ficaram a dever-se a aspetos de ordem material e 

humano. Sendo assim, exploramos o conteúdo através da música de Guilherme Arantes, Planeta 



44 

 

água7 e a experimentação com a água na geladeira foi incentivada como atividade de casa. 

Incidindo na letra da canção e escuta da música, recorremos ao questionamento e à exploração 

das aprendizagens prévias, quanto ao impacto da ciência e tecnologia no meio ambiente e na 

nossa cultura em geral.  

Neste contexto, (Demo, 2000, p. 90) preconiza que: 

Nós professores temos uma função em sala de aula, não é dar aula, mas garantir a aprendizagem 

do aluno, formulando, ao mesmo tempo, a necessidade de aprendizagem escolar aqui e agora, e 

sobretudo a aprendizagem para a vida, permanentemente.  

 

1.3.4. A avaliação durante a PES 

 

Hoffmann (2007) salienta que até hoje trabalhamos com a avaliação no enfoque de 

objetivos relacionados a conteúdos programáticos estabelecidos, no início de cada etapa do 

processo educacional e assim utilizamos instrumentos avaliativos que nos servem de verificação 

de critérios de análise de desempenho final. Para outros, a avaliação é o processo de delinear, 

obter e fornecer informações úteis para o julgamento de decisões alternativas. (Stufflebeam 

apud Haydt, 2008, p. 12). 

 Atualmente, as conceções educacionais exigem que a avaliação seja fator 

indissociável do processo de ensino e aprendizado e para tal têm que acompanhar seus 

fundamentos e princípios. A avaliação hoje assume novas funções e dimensões orientadoras, 

pois propõe diagnosticar e verificar em que medida os objetivos propostos estão sendo, ou não 

atingidos. Apesar de tantos estudos a respeito da avaliação da aprendizagem e das leis que a 

parametram, fica ao critério da prática docente sua realização e aproveitamento. 

 Na PES, sempre procurei avaliar o aluno em sua completude dentro do espaço 

escolar, por isso, considero que a avaliação se apoiou num conceito da avaliação contínua e 

cumulativa do desenvolvimento global do educando.  

A avaliação foi privilegiada em cada regência, em cada turma e em relação a cada 

aluno, visando aplicar as estratégias selecionadas para atingir os objetivos previamente 

definidos e a construção da aprendizagem.  

Na aquisição das fichas de atividades utilizadas nas aulas, procuramos estimular e 

mediar os alunos na construção de uma relação pessoal e cognitiva com o objeto de 

aprendizagem. Tal foi exequível, através do estudo de textos e vídeos, pesquisa e estudo 

individual, aulas expositivas tradicionais e dialogadas, exercícios, que explicitam as relações 

que permitem identificar, (pela análise) como o objeto de conhecimento se constitui. 

                                                 
7 Disponível em https://www.youtube.com/planeta água - Guilherme Arantes (recordações anos 80). Pesquisa realizada em 17 de 

setembro de 2016 
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No que concerne a esta questão, foi notória e significativa a melhoria do nível 

cognitivo dos alunos e dos docentes facilitadores das aprendizagens, o que ficou plasmado, na 

avaliação da aprendizagem efetuada pelo Ministério da Educação (MEC), em novembro de 

2015, após a exequibilidade de nossa PES, verificando-se que durante o mesmo ano, houve uma 

melhoria muito significativa no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) 

referente à escola onde efetuamos a exequibilidae da nossa PES. 
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CAPÍTULO III 

A HISTÓRIA DOS POVOS QUILOMBOLAS DO MUNICÍPIO DE ANAJATUBA: 

MEMÓRIA, IDENTIDADE E EDUCAÇÃO ESCOLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Enquadramento Teórico  
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De acordo com Tavares e Alarcão, (1990, p. 103) reiteramos que: 
O ensino deve acompanhar o desenvolvimento humano. A ser assim, a aprendizagem 

começaria por experiências activas, dinâmicas, participativas, interatctivas (…), 

estabelecendoa comunicação multilateral, relações e interações diversas.  

 

 

Este trabalho inclui-se no âmbito da Unidade Curricular de PES do Mestrado em 

educação do 1º e 2º CEB, tendo como principais objetivos subjacentes, conhecer, contactar, 

aprofundar, difundir e promover a História dos povos Quilombolas do Município de Anajatuba: 

Memória, Identidade e Educação escolar.  

Numa perspetiva teórica, indagaremos também da importância de estudos e trabalhos 

na prática escolar, em relação aos povos tradicionais no Brasil, intitulados como remanescentes 

de Quilombos.Veremos também aspetos essenciais da cultura quilombola, inseridos hoje no 

currículo escolar do Ensino Básico, cuja valorização defendemos e reiteramos no processo de 

ensino e aprendizagem. Consequentemente, queremos dar a conhecer e a saber as caracteríticas 

da cultura afro-brasileira, visando a interiorizaçãodas mesmas, pelos alunos, por pensarmos 

serem fundamentais para a sua formação, enquanto Pessoas.  

Posteriormente, para a consecução e o atingir dos objetivos subjacentes, recorremos a 

diversas estratégias e a vários recursos de materiais e humanos, que se constituiram como 

facilitadores da aprendizagem, na medida em que ajudaram a uma otimização do processo de 

ensino e aprendizagem, através de uma melhor interiorização e descoberta de conhecimentos, 

sobretudo nas faixas etárias em causa, idades relativas ao 1 º e 2º C.E.B.  

Durante a exequibilidade do nosso estágio e no decorrer das nossas Práticas 

Pedagógicas, valorizamos aspetos como as aprendizagens ativas, em que a criança é sujeito e 

construtora da sua própria aprendizagem e consequentemente, o “aprender/fazendo” - learning 

by doing. 

Incidiremos, de imediato, no aprofundar de algumas questões como a memória étnica; 

os Quilombos no Brasil e em Anajatuba e a educação quilombola. Posteriormente, 

apresentaremos o delinear do projeto Africanidades, visando aprofundar a questão dos valores 

humanos e refletir criticamente sobre as diferenças étnico raciais dentro da escola. 

 

 

 

 

 

 

1. 1. Memória e identidade étnica 
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Remetendo à origem etimológica da palavra memória, segundo o Halbwachs (1990) 

inferimos que é de origem grega, associada à deusa Mnemosine, musa e protetoras das artes e da 

História, sendo-lhe atribuída a capacidade de recordar o passado e comunicá-lo aos homens. 

Neste contexto, a existência do mnemon, cidadão encarregado de guardar a lembrança 

do passado, tendo em vista uma decisão judicial, ilustra o propósito de conferir à memória uma 

função social. Para Cícero (106 a.C. - 43 a.C.), a história era a vida da memória. 

 

Neste âmbito, a memória expressa e reproduz o reordenamento do mundo e da vida 

coletiva, através de vivências pessoais e individuais, pois é através dela que uma comunidade, 

ou um aglomerado de pessoas, se constitui, enquanto grupo e que as lembranças são 

reelaboradas, reesinificadas, forjando uma história comum. É, pois recorrendo à memória, que 

fazemos apelo aos testemunhos do consciente para deliberar o que sabemos de um 

acontecimento e embora, muitas circunstâncias nos pareçam obscuras, ela é a primeira 

testemunha, à qual sempre apelamos.  

Nesta pespetiva, Maurice Halbwachs (1990), um sociólogo seguidor do pensamento 

de Durkheim, (1979), parte do pressuposto de que as experiências individuais, expressas em 

lembranças também individuais, dão vazão a uma memória coletiva: 

[...] se a memória coletiva tira sua força e sua duração por ter como base um conjunto de 
pessoas, são os indivíduos que se lembram, enquanto integrantes do grupo. Esta massa de 

lembranças comuns, umas apoiadas nas outras, não são as mesmas que aparecerão com maior 

intensidade a cada um deles.  Cada memória individual é o ponto de vista sobre a memória 

coletiva, que este ponto de vista muda segundo o lugar que ali ocupo que esse mesmo lugar muda 
segundo as relações que mantenho com outros ambientes (Halbwachs, 1990, p.192)  

 

Embora sejam os indivíduos que se lembram, no sentido literal da expressão, são os 

grupos sociais que determinam o que é memorável e as formas pelas quais algo será lembrado. 

Portanto, os indivíduos se identificam com os acontecimentos públicos relevantes para o seu 

grupo. Assim, reiterando Burke, (2000, p.70),  

lembram muito o que não viveram diretamente. Um artigo de noticiário, por exemplo, às vezes se 
torna parte da vida de uma pessoa.  

Daí, pode-se descrever a memória como uma reconstrução do passado.  

 

 

Le Goff, (1990, p. 50), salienta que como o passado não é a história, mas o seu 

objeto, também a memória não é a história, mas um dos seus objetos e [...] um nível elementar 

de elaboração histórica. Deste modo, os pesquisadores têm tentado a aproximação da memória 

aos fenómenos sociais, considerando o seu potencial como objeto de pesquisa de certas culturas, 

em que a memória é crucial e imprescindível, para reconstruir os factos históricos a partir de 

uma nova visão de mundo das pessoas. 
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O autor, após longa explanação sobre os percursos da história e a maneira de pensá-la 

refere a memória como essencial e fundamental, para a construção da história. Para ele o papel 

da memória coletiva é preponderante, justamente auxiliando na classificação e legitimidade da 

mesma, defendendo que: 

A memória é um elemento essencial do que se costuma chamar identidade, individual ou coletiva, 

cuja busca é uma das atividades fundamentais dos indivíduos e das sociedades de hoje, na febre e 

na angústia. Mas a memória coletiva é não somente uma conquista é também um instrumento e 

um objeto de poder. São as sociedades cuja memória social é sobretudo oral ou que estão em 
vias de constituir uma memória coletiva escrito que melhor permitem compreender esta luta pela 

dominação da recordação e da tradição, esta manifestação da memória (Le Goff, 1990, p. 476). 

 

Nesta   perspetiva, Leroi-Gourham (1977) considera ainda, que a memória coletiva, ou 

étnica, é uma característica intrínseca de todas as sociedades. Já Le Goff (1990) refere que é 

uma forma característica dos povos sem escrita.  

Esta distinção entre culturas orais e culturas escritas, relativamente às funções 

confiadas à memória, parece fundada no facto das relações entre estas culturas se situarem a 

meio caminho de duas correntes igualmente erradas, pelo seu radicalismo: uma afirmando que 

todos os homens têm as mesmas possibilidades; a outra estabelecendo, implícita ou 

explicitamente, uma distinção maior entre eles e nós.  A verdade é que a cultura dos homens 

sem escrita é diferente, mas não absolutamente diversa, (Gourhan, 1977, p. 151) 

Seja como for, nas sociedades sem escrita, (neste caso a memória dos quilombos do 

Município de Anajatuba), a atitude de lembrar é uma constante e a memória coletiva confunde 

História e Mito. Tais sociedades possuem especialistas em memória que têm o importante papel 

de manter a coesão do grupo. Por exemplo, Le Goff (1990, p. 370) evoca a memória histórica 

dos habitantes do Congo, referindo que os inícios parecem tanto mais exaltantes precisamente, 

quanto menos se inscrevem na recordação. O Congo nunca foi tão vasto como no tempo da sua 

história obscura. 

Entre as sociedades sem escritas, cujos sistemas formais de escolaridade são 

totalmente ausentes, a educação constitui evidentemente uma função realizada por indivíduos e 

grupos que não são mestres profissionais. Nestas sociedades, toda ou a maior parte da educação 

de um indivíduo procede da sua família, dos seus amigos, associados e companheiros da sua 

idade. Além disso, a educação em tais sociedades é em grande medida um processo inconsciente 

que não segue normas previamente determinadas; a criança, o jovem e o adulto aprendem mais, 

por participação, do que por preceito no sistema de obrigações mútuas que existem entre 

parentes, no processo de organização económica, nos ritos e cerimónias e na narrativa de mitos 

e lendas. 

O conhecimento geral dos usos e costumes das sociedades étnicas, principalmente 

numa sociedade oral, apresenta-se muito mais como um conjunto de máximas, ou adágios que 



50 

 

descrevem os comportamentos pessoais e sociais, do que sob a forma de normas, ou éditos 

específicos. Esse conjunto de máximas representa a consciência comum do grupo, o seu sentido 

das conveniências, do decorativo -  e assim sucessivamente.  O conjunto de máximas reflete as 

propriedades mais permanentes da sociedade, aquelas que constituem o fim último das decisões 

particulares de uma corporação dirigente. Os conhecimentos assim acumulados sob a forma de 

sabedoria ou de história, apresentar-se-ão aos olhos do homem instruído como sagrados, 

mantendo-se em fórmulas linguísticas memorizadas ritualmente. 

Debruçando-nos, agora sobre a questão da identidade sabemos que esta expressa, de 

acordo com (Bauman, 2005), a cultura de um povo, ou um conjunto de suas práticas culturais, 

sendo o resultado provisório da intersecção entre a história da pessoa, seu contexto histórico e 

social e seus projetos. 

Assim, o conceito de identidade tem sido muito discutido ao longo do tempo e, 

portanto, implica diversas versões de cunho psicológico, filosófico, antropológico ou 

sociológico. Remetemos, inicialmente ao conceito de identidade na sua expressão mais 

contemporânea, influenciado pela modernidade de conceitos, após 1968. A partir de então, a 

identidade tornou-se, um tema bastante emergente.  

A noção de identidade estava ligada anteriormente à conceção de um sujeito 

unificado. Porém, o deslocamento dos seus elementos constituintes agregou-lhe o caráter 

austero, polissémico e móvel. É possível identificar-se com referências culturais distintas. 

 A afirmação, ou repressão de determinadas características indentitárias das culturas 

diversas passa por uma escolha política. Esses processos de identificação têm redefinido o 

sujeito contemporâneo e, consequentemente, as identidades nacionais, consolidando-se a 

difusão de uma única cultura gerada, como modelo de identidade nacional pregada pelos 

iluministas, a partir do século XVII na Europa. 

Atualmente, convive-se com a expressão reivindicatória daqueles grupos silenciados, 

negros, índios, pobres e mulheres.  Eles exigem a desapropriação dos meios de definição de 

suas identidades. A globalização, através principalmente da compressão de distâncias e escalas 

temporais tem contribuído para a contestação da centralidade das identidades nacionais.  

De acordo com Hall, (2003), todos os termos relacionados com a identidade dependem 

do estabelecimento de limites, definindo o que são, em relação ao que não são.   

Desta forma, o autor enfatiza que as identidades são construídas no meio, no que 

concerne às relações de poder, fundadas sob o escudo da exclusão, isto é, um efeito do poder. 

Por outro lado, Castells (2003) enumera, distinguindo três tipos de identidade: a legitimadora, a 

de resistência e a de projeto.  
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Neste contexto, consideramos que a identidade de resistência é produzida pelos atores 

sociais que se encontram em condições desvalorizadas, ou estigmatizadas pela lógica 

dominante, referindo que:  

a identidade legitimadora seria fundada pelas instituições dominantes da sociedade, a fim de 
racionalizar a   sua dominação sobre os atores sociais; por fim, a identidade projeto é aquela em 

que os atores sociais, com base no material cultural à sua disposição, constroem uma nova 

identidade que redefine sua posição na sociedade e, consequentemente, se propõem a 

transformar o conjunto da estrutura social (Castells apud Munanga, 2006, p.26). 

 

Nesta  sequência destacamos, que os três modelos de identidade se interligam, sendo 

dinâmicos, na medida em que uma identidade que assume a forma de resistência pode, mais 

tarde, transformar-se em projeto que, por sua vez, pode tornar-se dominante, durante o processo 

de evolução e em seguida, tornar-se identidade legitimadora, a fim de racionalizar a sua 

dominação. Assim, questionamos:  

- Estariam os movimentos negros no Brasil, após a abolição da escravidão, lutando por 

uma interligação dessas identidades e se tornariam os protagonistas da identidade étnica firmada 

na nossa Constituição? 

Uma análise mais aprofundada seria necessária, o que não nos é permitido neste tipo 

de trabalho. Porém, em relação à raça e ao discurso da mestiçagem, tão discutidos na 

historiografia tradicional, estamos nos apoiando num referencial teórico que entende tais 

realidades como historicamente determinadas e constantemente atualizadas nas práticas sociais. 

É pertinente, contudo esclarecer que a formação de identidades envolve também os 

fluxos e símbolos culturais planetários, (Hannerz, 1997).  O autor enfatiza que as identidades 

locais são influenciadas por dinâmicas mundiais, provocando modificações em seu interior. 

Hall (2006) também salienta que o processo de globalização e, sobretudo, questões relativas ao 

consumo, seja como sonho, ou como realidade, colocam as pessoas dos mais diferentes lugares 

do mundo numa situação de interação com símbolos globalmente vivenciados.  

No entanto, quando discutimos o tema em relação às identidades negras e suas 

relações com a modernidade e a globalização convém salientar a discussão acerca da diáspora 

negra, (Gilroy, 2001, p.  372) 

a cultura negra e as identidades negras são criadas e redefinidas, através de uma troca 

triangular entre o continente africano, o Novo Mundo e a diáspora negra na Europa. Reitera, 

que esses processos de reelaboração cultural são efetivados através de uma conexão que deriva 

tanto da transformação da África pelas culturas da diáspora como da união das culturas da 
diáspora à África e dos traços africanos encerrados nessas culturas da diáspora. 

 

O essencial é, justamente, a ênfase na capacidade de identidades negras, formadas a 

partir da diáspora, dialogarem com a modernidade. Tal implica afastar a discussão sobre a 

identidade negra e a sua associação com a tradição e com essencialismos, como é costume em 

muitas interpretações, (Sansone, 2003). A identidade negra, como qualquer outra, é 
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extremamente dinâmica. Vale salientar que a identidade negra no Brasil é melhor interpretada, 

quando aprofundamos a compreensão da mestiçagem, ou a compreensão da formação das 

comunidades negras brasileiras, após o regime escravocrata, de 1888. 

Os escritos sociológicos desenvolvidos por Gilberto Freyre (2007), no seu célebre 

livro Casa grande e Senzala e outros intelectuais da sua geração batizaram o terreno do que veio 

a ser chamado Mito da democracia racial8. Com a valorização do brasileiro como 

mestiço/mulato nos meios culturais, literários, artísticos e políticos do país, apontar a existência 

do racismo como fenômeno presente, no dia a dia dos negros era o mesmo que negar o novo 

nacionalismo que surgia. 

Assim, a ênfase dada à mistura racial ou à mestiçagem, como representantes da 

particularidade da nação brasileira possui seu erro ideológico. No entanto, pode também revelar 

aspectos de um sistema de relações raciais alicerçado na mistura, apontando caminhos para se 

falar em negros misturados, ou seja, uma identidade negra deve estar ciente que é fruto da 

mistura de raças e não de um sistema de polarização racial (Da Matta, 1990), sem que a ideia da 

mistura de raças oblitere, necessariamente, a construção da identidade negra. Deste modo, para 

alguns militantes, o ser negro brasileiro é racialmente misturado, configurando uma expressão 

dos intensos contactos das três raças.  

Neste contexto, no que concerne a estas expressões, inferimos que imbrincam umas 

nas outras, interligando-se e complementando-se. 

 

1.2. A formação dos Quilombos no Brasil: breve perspetiva histórica 

 

Aqui, acentuamos a importância quantitativa e a extensão geográfica das fugas de 

negros escravizados, tal como a formação de quilombos tradicionais, (formados sob o 

escravismo) e que, consequentemente marcaram profundamente a história política, social, 

económica e demográfica do Brasil.  

Porém, esta questão apenas foi alvo da atenção dos estudiosos, nas décadas de 

1960/70 e 1980 – após transcorridos cerca de oitenta anos da Abolição da escravatura (1888), 

com o advento do movimento negro no país, mas ainda de forma limitada e com raras análises 

diacrónicas e sincrónicas sobre a importância dos quilombos na história rural brasileira. 

Neste contexto, sabemos que até então, pouca importância se deu à povoação das 

áreas internas do Brasil, à fronteira agrícola, à formação de comunidades Caboclas de origem 

africana e à influência dos padrões linguísticos existentes, no interior brasileiro. 

                                                 
8  Existem muitos livros que analisam o mito da democracia racial. Creio que uma leitura abrangente e suave sobre o assunto se 

encontra em Racismo e antirracismo no Brasil 
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Neste contexto, sabemos que o Brasil é, pois, um país de vários povos e 

consequentemente, diversos segmentos da sociedade brasileira são marcados por identidades 

coletivas próprias, constatando-se que cerca de oito milhões de brasileiros fazem parte de povos 

e comunidades tradicionais, correspondendo, entre eles, uma média de dois milhões de 

remanescentes Quilombolas, de acordo com o Centro de documentação Eloy Ferreira da Silva, 

(Cedefes, 2008). 

Pesquisas históricas realizadas, pelo mesmo centro de pesquisa afirmam que:  

 
 A palavra quilombo, ou “calhambo”, é de origem banto e significa acampamento ou fortaleza e 

foi usada pelos portugueses para denominar as povoações construídas por escravos fugidos. O 

termo também pode ser atribuído à casa ou refúgio. Durante os períodos colonial e imperial, 

vários quilombos ou comunidades negras se formaram com a fuga de escravos que se rebelaram 
contra a ordem escravista. Havia diferentes formas de quilombos; desde pequenos grupos 

itinerantes que viviam de assaltos nas estradas e fazendas até complexas estruturas de vilarejos, 

como era o quilombo de Palmares no Nordeste brasileiro e o quilombo de Ambrósio no Centro-

Oeste mineiro. (Centro de documentação Eloy Ferreira da Silva, 2008, p.41). 

 

Num sentido mais amplo, o conceito Quilombo expressa a desordem social provocada 

pela luta contra as relações de dominação escravocrata do período e o processo de aculturação 

europeia a que eram submetidos os escravos nas senzalas e o processo de negação da 

subjetividade dos escravos, prevalecentes durante o período imperial, abrangendo as mais 

diversas práticas sociais de resistência à dependência ao poder de dominação do homem branco 

colonizador. 

Fazendo uma retrospetiva à história do Brasil, encontramos no séc. XVIII uma 

preocupação do colonizador com respeito aos quilombos. Veiga Rios, (1996; Almeida, 1999, 

apud Nascimento, 2006), referem outras definições jurídicas que existiram durante o período 

escravagista para o Quilombo: 

 

A Lei Provincial n. 157, de 09 de agosto de 1848, do Estado do Rio Grande do Sul afirma: 
 por Quilombo entender-se-á a reunião no mato ou lugar oculto, mais de três escravos. 

  

- O Artigo 12 da Lei n. 236, de 20 de agosto de 1847, da Assembleia Provincial do Maranhão 

tinha reduzido o número de participantes:  
Reputar-se-á escravo Aquilombado, logo que esteja no interior das matas, vizinho ou distante de 

qualquer estabelecimento, em reunião de dois ou mais com casa ou rancho (Rios, 1996, p. 72 

apud Nascimento, 2006). 

 

A legislação de 1847 sancionada, pelo presidente da província do Maranhão, Joaquim 

Franco de Sá, considerava que uma reunião de dois ou mais indivíduos com casa ou rancho já 

constituía quilombo. Aqui estão subjacentes os elementos de definição do que se entende por 

quilombo na historiografia brasileira.  

O traço marcante entre as leis de imposição ao sistema da época, é atribuir aos 

quilombos um tempo histórico passado, cristalizando a sua existência no período em que 
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vigorou a escravidão no Brasil, além de caracterizarem-nos exclusivamente como expressão da 

negação do sistema escravista, aparecendo como espaços de resistência e de isolamento da 

população negra. 

Almeida, (2002), faz uma crítica ao conceito de Quilombo feito pelo conselho 

ultramarino e salienta que aquela definição se constitui basicamente de cinco elementos:  

 

O primeiro é a fuga, isto é, a situação de quilombo sempre estaria vinculada a escravos fugidos. 

O segundo é que quilombo sempre comportaria uma quantidade mínima de fugidos, a qual tem 

que ser exatamente definida — e nós vamos verificar como é que ocorrem variações dessa 
quantidade no tempo. Em 1740, o limite fixado correspondia a que passem de cinco.  

O terceiro consiste numa localização sempre marcada pelo isolamento geográfico, em lugares de 

difícil acesso e mais perto de um mundo natural e selvagem do que da chamada civilização.  

O quarto elemento refere-se ao chamado rancho, ou seja, se há moradia habitual, consolidada ou 
não, enfatizando as benfeitorias porventura existentes.  

E o quinto seria essa premissa: nem se achem pilões nele (Almeida, 2002, p. 15) 

 

Para ele, através dos instrumentos da observação etnográfica pode-se reinterpretar 

criticamente o conceito e afirmar que a situação de Quilombo existe onde há autonomia, onde 

há uma produção autónoma que não passa pelo grande proprietário, ou pelo senhor de 

escravos como mediador efetivo, embora simbolicamente tal mediação possa ser 

estrategicamente mantida numa reapropriação do mito do bom senhor, tal como se deteta hoje 

em algumas situações de aforamento. 

Durante todo o período histórico da Colónia, do Império e da República no Brasil, as 

organizações dos Quilombos representavam um fenômeno contra aculturativo dos negros 

escravos, ou seja, a base de sua existência e reprodução tinha fundamentalmente origem na 

perspectiva da cultura africana em resposta ao permanente processo de aculturação da 

sociedade escravista. (Gomes, 1996, p.198). 

No final do século XVI, a experiência de Aquilombamento, em Palmares - localizado 

na Serra da Barriga na Capitania de Pernambuco, que hoje abrange os estados de Pernambuco e 

Alagoas - motivou uma série de trabalhos9. Neste âmbito a obra pioneira intitulada, O Quilombo 

dos Palmares, foi publicada pelo antropólogo Édison Carneiro, em 1947 e faz parte dos estudos 

com perfil culturalista.  

Segundo Carneiro (1988, pp.13-14),   

 

[...] o Quilombo, por sua vez, era uma reafirmação da cultura e do estilo de vida dos africanos.  

Os quilombos, deste modo, foram – para usar a expressão agora corrente em etnologia –
fenômeno contra aculturativo, de rebeldia contra os padrões de vida impostos pela sociedade 

oficial e de restauração dos valores antigos. 

 

                                                 
9  Entre eles é possível destacar: Freitas, 1984; Santos, 1985; Alves Filho, 1988; Cardoso etall, 1995.   
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Neste sentido, a adesão ao Quilombo como forma de luta, aparecia como um 

processo social que se dava fora da sociedade escravista, uma vez que a escravidão era um 

mundo marcado pela violência, que coisificava socialmente o escravo.  

Foi no Quilombo, num mundo fora da escravidão, que os escravos resistiram 

(cultural e materialmente), de facto, à dominação e apenas assim, os escravos puderam 

tornar-se sujeitos da sua própria história.  

 

1.2.1. Os Quilombos na atualidade 

 

Após visitar e revisitar o passado, analisando critica e reflexivamente, discutindo o 

conceito de Quilombo, afirma-se hoje que, não significou apenas, um lugar de refúgio de 

escravos fugidos, mas a organização de uma sociedade livre formada por homens e mulheres 

que se recusavam viver, sob o regime da escravidão e desenvolviam ações de rebeldia e de luta 

contra esse sistema. (Munanga e Gomes, 2006, p.47). 

A discussão da questão Quilombola foi recolocada no contexto nacional, a partir da 

década de 70, com a descoberta das comunidades Quilombolas, pelo Movimento Negro 

contemporâneo e o exercício intelectual de vários autores como Abdias do Nascimento (1998), 

Clóvis Moura (1987), Kabengele Munanga (1995), entre outros. 

De acordo com Almeida, (apud Gusmão,1995, p.16), referimos as denominadas terras 

de preto: 

[...] compreendem aqueles domínios doados, entregues ou adquiridos, com ou sem formalização 

jurídica, a família de ex-escravos a partir da desagregação de grandes propriedades 

monocultoras. Os descendentes de tais famílias permanecem nessas terras há várias gerações 

sem proceder ao formal de partilha e sem delas se apoderarem individualmente. 

 

Outro termo utilizado, remete às comunidades tradicionais, pelo que Brasil, (2009. 

p.11) afirma: 

[...] surgiu no âmbito do movimento ambientalista e se refere aos grupos sociais que vivem em 

contato direto com a natureza, adotando formas próprias de utilização dos recursos naturais e 
possuindo características socioculturais diferenciadas em relação ao restante da população 

brasileira. Estes grupos utilizam seus territórios e recursos naturais como condição para a sua 

reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, por meio de conhecimentos, 

inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição. 

 

No âmbito jurídico, com a mobilização do movimento negro, na década de 1980 e de 

grupos afins, a Constituição Federal (CF/1988) incluiu nos Atos das Disposições 

Constitucionais Transitórias, o artigo nº 68 que garante às comunidades remanescentes de 

Quilombos a posse das terras em que vivem, devendo o Estado emitir-lhes os respetivos títulos. 

Firma-se aqui, a assertiva de que as comunidades remanescentes de Quilombos foram 
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marcadamente constituídas, a partir de uma briga por garantias de direito à propriedade coletiva 

das terras ocupadas, por colonos e posseiros negros tradicionais. 

Consequentemente, não se pode deixar de registar que essas comunidades tradicionais 

têm, claramente, as suas origens remotamente ancoradas na constituição de uma espécie de 

comunidade campesina e formada por escravos libertos e seus descendentes, no interior do 

processo de desarticulação e de desagregação do modo de produção escravista e da abolição da 

escravidão no Brasil. 

A Constituição Federal (CF/1988) ainda estabelece nos artigos 215 e 216 

respetivamente:  

a proteção às manifestações culturais afro-brasileiras e o reconhecimento do patrimônio cultural 

brasileiro no qual se inclui o tombamento de documentos e sítios detentores de reminiscências 
históricas de antigos quilombos.  

 

Organizações e entidades, tanto da sociedade civil organizada, como do Governo, 

foram criadas, após a Constituição, como a Coordenação Nacional de Quilombos (CONAQ), a 

Fundação Cultural Palmares (FCP), a criação de áreas específicas nos diversos ministérios, para 

tratar da questão quilombola.  

Prosseguindo sobre os avanços institucionais, em relação às comunidades tradicionais 

negras e quilombolas, ocorreram avanços significativos na legislação federal, como o Decreto 

Federal 4.88710, de 20 de novembro de 2003 e a Instrução Normativa de n° 20, de 19 de 

setembro de 2005, que regulamentam e criam procedimentos para a identificação e a 

demarcação dos territórios, tal como o Decreto n° 6.04011, de 07 de fevereiro de 2007, que 

institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades 

Tradicionais, entre outras. 

Desde 2003, que a Constituição Brasileira reconhece, através do Decreto 4.887, como 

Quilombolas as comunidades que assim se auto atribuírem, seja pela sua história, por suas lutas 

ou por sua cultura. Assim, inferimos que é o auto reconhecimento da sua identidade étnica, o 

que garante o título de Comunidade Quilombola e não um conceito físico, ou elementos 

materiais, ou traços biológicos, como a cor da pele, por exemplo.  

Devido ao histórico das retaliações vividas, pelo povo negro e à falta de 

reconhecimento desta cultura, muitos grupos, por vergonha, ou simplesmente por não sentirem 

o valor subjacente a esta questão, ainda não se reconhecem como remanescentes de Quilombos. 

O Decreto nº 4.887 assim o salienta e descreve nos artigos 1º e 2º: 

                                                 
10 Regulamenta o procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por 

remanescentes das comunidades dos quilombos de que trata o art. 68 do Ato da Disposições Constitucionais Transitórias. 

Disponível em www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/d4887.htm. Pesquisa realizada em 16 de janeiro de 2017 
11 Institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais (PNPCT) entre outras. 

Disponível em www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6040.htm. Pesquisa realizada em 16 de janeiro de 

2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/d4887.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6040.htm
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Art. 1o Os procedimentos administrativos para a identificação, o reconhecimento, a delimitação, 

a demarcação e a titulação da propriedade definitiva das terras ocupadas por remanescentes das 
comunidades dos quilombos, de que trata o art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias, serão procedidos de acordo com o estabelecido neste Decreto. 

 
Art. 2o Consideram-se remanescentes das comunidades dos quilombos, para os fins deste 

Decreto, os grupos étnico-raciais, segundo critérios de auto atribuição, com trajetória histórica 

própria, dotados de relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra 

relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida. 

 

De acordo com Nascimento, (2006), o direito constitucional à propriedade da terra, 

forçou a discussão no Brasil sobre quem são, na atualidade, os sujeitos desse direito:  

Num terreno bastante fértil para inúmeras teorizações e debates, se colocam como: quem são os 

remanescentes de quilombos no Brasil? Que tipos de situações fundiárias se enquadram na 

garantia do direito garantido pelo artigo 68? Ou ainda, o que significa ocupando suas terras? 
Quais os critérios utilizados para reconhecê-los?  Quais são critérios de natureza cultural, 

racial, geográfica, etc.? (Nascimento, 2006, p. 25). 

 

Assim, a efetivação da titulação fundiária no nosso país não é tarefa simples, 

principalmente devido ao reconhecimento dos sujeitos sociais no presente, ocorrendo muitas 

vezes a exigência dos africanos do passado e esquecendo-se que as tradições não permanecem 

estereótipos e estagnadas ao longo do tempo. 

 

2. A História dos Quilombos no Município de Anajatuba e a educação escolar Quilombola 

 

2.1. Os Quilombos no Município de Anajatuba 

 

No Maranhão a escravidão africana teve alguns aspetos singulares. Até 1750, o 

número de africanos escravizados foi insignificante. Porém, a Companhia Geral do Comércio do 

Grão-Pará e Maranhão obteve o monopólio do tráfico da Coroa, e trouxe 12 mil africanos para a 

capitania entre 1755 e 1778. Com o subsequente desenvolvimento das fazendas de algodão e 

arroz, fomentado pela crescente demanda europeia por esses produtos, vieram mais 100 mil 

africanos, sobretudo de Guiné, Dahomey e Angola.  

Deste modo, às vésperas da Independência, o Maranhão era a província brasileira com 

maior percentual de escravizados, (78 mil, ou 55% da população). Após a crise de 1817, no 

entanto, o algodão maranhense encontrou dificuldades crescentes no mercado mundial. 

Consequentemente, o tráfico transatlântico de escravos para a província tornou-se inexpressivo 

bem antes de 1850.  

As crises econômicas e políticas – a guerra da Independência (1822-23) e a Balaiada 

(1838-41) que se desenrolaram na principal região produtora de algodão – contribuíram para 

abalar o poder econômico dos senhores.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm#dtart68
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Neste contexto, possuir escravos no Maranhão não era privilégio apenas dos grandes 

senhores de engenho, fazendeiros de café, ou de pessoas ricas das cidades. Até à primeira 

metade do século XIX, a propriedade escrava estava bastante disseminada entre as diversas 

camadas da sociedade, inclusivé pobres e remediados que viviam no interior da província: 

Padres, militares, funcionários públicos, artesãos, taverneiros, comerciantes e pequenos 

lavradores investiam em escravos. Até ex-escravos possuíam escravos. Nas cidades, a maioria 

dos cativos pertencia a pequenos escravistas, gente que no máximo possuía um ou dois 

escravos. Assim, inferimos que não eram apenas os grandes senhores que tinham interesse na 

manutenção da escravidão.  

Infelizmente, o tráfico de escravos no Maranhão, ainda não foi objeto de atenção entre 

os Historiadores e pesquisadores, o que dificulta afirmarmos com precisão quais as nações 

africanas que povoaram os Vales e as terras úmidas próximas ao Itapecuru e ao golfão 

maranhense. 

Os dados descritos sobre as nações africanas que nestas regiões povoaram, justifica a 

existência de vinte comunidades remanescentes de Quilombo no Município de Anajatuba e que 

herdaram seus traços culturais, materiais, sociais e religiosos e que permanecem vivos até hoje: 

São João da Mata, Monge Belo, Pedrinhas, Queluz, Cupaúba, Ponta Bonita, Carro Quebrado, 

Cumbi, Côco, Assutinga, Centro do Isidório, Bacabal, São Pedro, Flecheira, São Roque, 

Quebra, Bom Jardim, São José do Sipaú, Ilhas do Teso e Bairro São Benedito. 

Após a abolição do sistema escravista, muitos ex-escravos continuaram as suas 

atividades agrícolas, enquanto outros foram obrigados a trabalhar para os seus antigos donos, 

para sobreviver. É inserido nessa realidade que as comunidades negras rurais quilombolas de 

Anajatuba se formaram.  

Quando da liberdade dos negros, papai contava que ninguém quis ficar mais na fazenda, eles 

vieram morar aqui porque no Quebra o povo não gostava dos negros, por isso eles vieram morar 
aqui. Então nossa comunidade pra se formar sofreu muito, porque viemos pra cá sem nenhuma 

condição, sem terra pra trabalhar. Mas ficamos e aqui estamos na luta até hoje. (S. S. dos 

Santos, comunicação Pessoal, 11 de novembro, 2016). 

 

Segundo Nascimento (1989), a abolição foi apenas um ato de natureza jurídica, 

permanecendo a luta do negro pelo direito à terra, de onde retiram quase tudo para sua 

sobrevivência, ao mesmo tempo que têm que encarar a dura realidade da vida no espaço de 

preservação de seus elementos culturais. 

A oralidade tão presente no meio do povo da zona rural, revela uma aprendizagem, 

importante na fase de aquisição da memória e desperta o interesse pelos diversos sistemas de 

educação da memória que existiram e existem nas várias sociedades e em diferentes épocas. A 

linguagem falada do senhor Francisco, produto da sociedade revela o facto não vivido da 

história pelo poder da memória iletrada. 
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As vinte comunidades remanescentes de Quilombo, do Município de Anajatuba, 

reconhecidas, hoje, como remanescentes de Quilombos não são todas, necessariamente, 

originárias de quilombos no passado, visto que os territórios ocupados por elas provêm de 

diversas origens. Mas, as referências feitas no presente trabalho serão de membros de territórios 

originários dos formados, após o regime escravista e que sobrevivem nos dias atuais, conforme 

demonstra a herança familiar, figura 14.  

 

   

Fig. 14: Sabrina Sales (de branco), neta de escravo 

Fonte: do autor 

 

É - nos dado observar, que muitas dessas terras são resultantes de fazendas falidas, que 

foram abandonadas pelos seus proprietários brancos, de doações de terras a escravos, por seus 

antigos donos como podemos verificar no relato: 

Eu era bem pequena, mas me lembro o meu avô contar que quando os escravos foram libertos a 

Raimunda Rodrigues Chamou todos os escravos e disse que eles não iam ficar desamparados... e 
ela deu um pedaço de terra pros escravos morarem e ala apontou que era para o outro lado do 

caminho, e disse de onde era pra onde era o tamanho.  

Aí, meu avô Antônio Sampaio Frazão, João Pedro e Issac vieram morar onde hoje é a 

comunidade do São Roque, e lá onde era o Engenho o que tem de lembrança é umas mangueiras 

e uns pedaços de ferro velho que nenhum homem pode carregar (M. R. Frazão, comunicação 

pessoal, 15 de julho 2016.) 

 

O Sítio de São Roque, (como era conhecido no período escravista), era formado por 

um dos mais importantes engenhos da freguesia de Santa Maria de Anajatuba12, na segunda 

metade do século XIX, chegando a despertar os interesses da Maior comerciante do Maranhão 

oitocentista, a poderosa Ana Joaquina Jansen Pereira ou, Ana Jansen13.  

                                                 
12 O conceito de freguesia, davam a legalidade e a posição político-administrativo dos povoados, vilas e cidades no Brasil no 

período imperial. Agregadora, a paróquia era dotada de uma área determinada que lhe prestava assistência material e espiritual. A 

paroquia tinha uma base territorial e formava um distrito eclesiástico onde o povo definia seu espaço de moradia: ‘eu pertenço à 

freguesia tal’. Disponível em: http://odia.ig.com.br/odiabaixada/2015-11-07/um-pouco-de-historia-a-freguesia-e-sua-

organizacao.html. Pesquisa realizada em 29 de janeiro de 2017 

13 Ana Joaquina Jansen Pereira, apelidada de Donana (São Luís do Maranhão, 1793 - 11 de abril de 1869) cognominada "Rainha do 

Maranhão", filha de Vicente Gomes de Lemos Albuquerque e Rosa Maria Jansen Müller, foi uma rica proprietária de terras e 

imóveis, além de portadora de Títulos de Nobreza e Ativista Política e dos Movimentos Sociais. Descendente da nobreza europeia, 

sua família se instalou no Brasil, na província de São Luís do Maranhão. Disponível em https://pt.wikipedia.org/wiki/Ana_Jansen. 

Pesquisa realizada em 30 de agostos de 2016. 

 

http://odia.ig.com.br/odiabaixada/2015-11-07/um-pouco-de-historia-a-freguesia-e-sua-organizacao.html
http://odia.ig.com.br/odiabaixada/2015-11-07/um-pouco-de-historia-a-freguesia-e-sua-organizacao.html
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Lu%C3%ADs_do_Maranh%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/1793
https://pt.wikipedia.org/wiki/11_de_abril
https://pt.wikipedia.org/wiki/1869
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rainha_do_Maranh%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rainha_do_Maranh%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=T%C3%ADtulos_de_Nobreza&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nobreza
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Prov%C3%ADncia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ana_Jansen
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Os donos do Engenho eram Nelson Rodrigues e Raimunda Rodrigues, (avós de Zé 

Rodrigues), eram grandes proprietários de terras e detinham na época o maior rebanho bovino 

da região. A propriedade dos Rodrigues compreendia, o que hoje é o povoado São Roque, 

Santana, Rosário, Olho d’água, Quebra, São Jerônimo e Pacas. 

O Quilombo, no contexto do movimento Quilombola é o elemento de afirmação da 

identidade étnica do Negro, não no sentido em que foi representado no passado escravista do 

Brasil, significando o local de isolamento, ou refúgio das fugas do sistema, mas apresenta-se 

como modelo no processo de resistência do negro.  

Em relação às discussões concetuais do termo remanescentes de Quilombo, Arruti 

(2006, pp. 81/82) explica que:  

o termo remanescente presente na Constituição de 1988, introduz diferencial importante com 
relação ao outro uso do termo quilombo, pois as reminiscências de que trata não são os vestígios 

de antigos quilombos, mas comunidades, organizações sociais, grupos de pessoas que estejam 

ocupando suas terras.  

 
 

As diversas comunidades negras rurais viveram e vivem ao longo dos tempos, 

marcando a sua trajetória, como forma de preservar os costumes e tradições tão ricos em 

Anajatuba. Estas recorrem à memória e à oralidade, utilizando-as como metodologia de ensino 

com os seus descendentes. 

De acordo com Bastos (2009), as narrativas orais fazem parte dos modos de ser, viver 

e reviver as experiências cotidianas e passadas. É a forma como a memória é compartilhada, tal 

como a história do lugar e das pessoas que lá vivem é registrada, sendo a oralidade um dos 

elementos que compõe as comunidades de matriz africana, em todo o território nacional e é por 

meio dessa oralidade que se confirma a existência do escravismo implantado na memória das 

pessoas que descendem dos negros escravizados. 

 

[...] os negros apanhavam muito, na plantação de algodão, fumo, cana, mandioca, tinha todos que fazer 
o serviço. Os que não faziam como o patrão mandava, apanhavam muito...(…)  cortava as costas só de 

chicotada.  

E ainda tinha mais: como não tinha cavalo para levar os brancos para a venda da mercadoria em 

Itapecuru-Mirim, os negros levavam os brancos carregados. A disciplina era rigorosa... Em fortaleza o 
dono da fazenda era Antônio Raimundo Fonseca, Pai do avô de José Tecilio Fonseca. (J. T.  Fonseca, 

comunicação pessoal, 18 de julho 2016). 

 

A confirmação das transformações sociais do Quilombo de Pedrinhas acontece, no 

âmbito da evolução histórica do Maranhão colonial, quando este se insere num contexto maior, 

sendo necessária uma investigação mais precisa, no século XIX referente ao sistema de 

Plantation14.  

                                                 
14 O plantation foi um sistema de exploração colonial utilizado entre os séculos XV e XIX principalmente nas colônias europeias da 

América, tanto a portuguesa quanto em alguns locais das colônias espanholas e também nas colônias inglesas britânicas. Ele 

consiste em quatro características principais: grandes latifúndios, monocultura, trabalho escravo e exportação para a metrópole. 

Disponível em https://pt.wikipedia.org/wiki/Plantation. Pesquisado em17 de janeiro 2017. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Plantation
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Na comunidade a representação do plantation é a fazenda fortaleza, o local de moradia 

do senhor e da sua família, onde os negros produziam uma agricultura voltada para a 

manutenção das famílias locais. O algodão, o tabaco, a cana-de-açúcar e a mandioca foram a 

base da economia comunitária até à segunda metade, do século XX.  

A população negra anajatubense ainda resguarda traços da cultura africana, como 

ocupação de espaços, laços de parentesco e vizinhança, relações de compadrio, lealdade e 

solidariedade, o que leva às trocas simbólicas que reforçam a produção biológica e cultural 

semelhante a outras comunidades negras do Maranhão. 

No que concerne à questão da identidade das comunidades esta relaciona-se com a sua 

forma de organização social e a forte religiosidade, que ainda resistem preservadas no 

patrimônio cultural da população, além da língua utilizada por eles, o que surge ligado ao 

conceito sociológico imposto pela constituição federal que lhes atribui apenas o território.  

A riqueza da sua identidade reconhece-se no discurso cultural e nos traços dessa 

religiosidade, uma vez que, o mundo rural das comunidades quilombolas de Anajatuba é palco 

de uma grande riqueza cultural herdada e reproduzida por seus sujeitos no decorrer da história.  

A identidade negra, étnica, remanescente, firmada na população rural e urbana de 

Anajatuba se manifesta a partir de um senso, um sentido, de pertença a um núcleo familiar 

específico: a figura da pessoa mais velha da comunidade é o ancestral, fundador desse núcleo 

merecedor de todo o respeito. Não obstante, outros elementos atuam para a afirmação étnica e 

de pertença, elementos vinculados à relação entre os membros de uma mesma família ou grupo 

familiar, em sentido mais amplo e os não membros. 

Rementendo a uma perspetiva histórica, a formação da família dentro da comunidade, 

sempre se constituiu como um espaço doméstico da relação social, ou seja, até nos dias atuais a 

formação das famílias surge, pelo agrupamento parental dos núcleos familiares e locais.  

Neste contexto, é percetível nas comunidades uma característica marcante da 

preservação da memória que está justamente na composição familiar. O chefe da família 

continua sendo o pai e os filhos deverão assumir uma verdadeira obediência em relação aos 

mais velhos, comportamento este que está se dissolvendo, com a cultura contemporânea 

subjacente à formação familiar.  

A este respeito, vários autores afirmam que os depoentes salientam que a ordem 

paterna, como a expressa na representação da família tradicional Quilombola (figura 15), já 

sofreu muito nos últimos tempos, mas que apesar de todas as tranformações, ainda se respeitam 

os mais velhos, ou então, os filhos são penalizados pelas suas ações. Não se bate nas pessoas, 

como se fazia, outrora, mas a disciplina ainda existe e, deve ser seguida por quem morar no 

Quilombo.  
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Fig. 15: Representação da família tradicional Quilombola 

Fonte: do autor 

 

Não é objeto de maior análise neste trabalho, a constituição da família nos Quilombos, 

mas, é possível afirmar que a família concentrava e ainda concentra as funções econômicas e 

sociais mais importantes, desempenhando um papel primordial na sociedade rural quilombola. 

Esta foi e ainda é a solução para os problemas de acomodação sociocultural da população pobre 

aquilombada. A família congrega, liga os elementos por parentesco, trabalho ou amizade, assim, 

a vinculação a uma família permite uma maior participação política, social e econômica.  

 

2.2. O reconhecimento dos territórios Quilombolas 

 

Se hoje existem territórios Quilombolas no Brasil é porque num momento histórico, 

um grupo se posicionou, aproveitando uma correlação de forças políticas favoráveis e instituiu 

um direito que fez multiplicar os sujeitos sociais e as disputas territoriais.  

Esse momento ocorreu com a aprovação da Constituição em 5 de outubro de 1988, 

segundo o art. 68 do ADCT, o qual passou a referir e salientar: Aos remanescentes das 

comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade 

definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos (Tacito, 2005, p. 223). 

Assim, o principal objetivo do art. 68 do ADCT, é o de assegurar a possibilidade de 

sobrevivência e florescimento de grupos dotados de cultura e identidade étnica próprias, ligadas 

a um passado de resistência à opressão, os quais, privados do território em que estão assentes, 

tenderiam a desaparecer, absorvidos pela sociedade envolvente nos territórios a que cada 

comunidade ocupa. 
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Com o avanço das discussões sobre a territorialização dos Quilombos no Brasil, em 

2003, é promulgado o Decreto nº 4887/2003 já supracitado acima e que origina o Decreto nº 

3.912/200115.  

Assim, marcava-se um avanço na tentativa de consolidação da Política de 

Regularização Fundiária, trazendo definições mais claras sobre o que a política de titulação 

compreende como Comunidades Quilombolas, demarcando funções junto aos órgãos 

institucionais, no que  tange  ao  papel  do  Instituto  Nacional  de  Colonização  e  Reforma  

Agrária, (INCRA), vinculado ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, (MDA) e à  

Secretaria de  Políticas de Promoção  da  Igualdade  Racial, (SEPPIR)  e  da  Fundação  Cultural  

Palmares,  (FCP), pertencente  ao  Ministério  da  Cultura,  (MINC).  

O Decreto regulamenta o procedimento para identificação, reconhecimento, 

delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes das comunidades 

quilombola e traz no seu Art. 2º, uma nova definição de remanescente de Quilombo, conceito 

este definido como contemporâneo: 

 

Consideram-se remanescentes das comunidades dos Quilombos, para os fins deste Decreto, os 

grupos étnico-raciais, segundo critérios de auto atribuição, com trajetória histórica própria, 
dotados de relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra relacionada 

com a resistência à opressão histórica sofrida. (Brasil, 2003).   

 

Mais tarde e ainada, neste âmbito, o Decreto 4887/2003 contribui, para a ampliação do 

rol de comunidades que podem recorrer ao direito de demarcação e titulação coletiva de suas 

terras, marcando mais um avanço, no que tange regularização fundiária. 

No que concerne ao Município de Anajatuba, o que foi feito a partir de 2005, para o 

reconhecimento dos territórios Quilombolas partiu das próprias comunidades e das orientações 

de movimentos sociais ligados à Igreja católica, como a Comissão da Pastoral da Terra, (CPT)16. 

No entanto, de 2005 a 2012, o processo de reconhecimento das comunidades foi moroso, devido 

a não ter recebido o apoio necessário. 

No gráfico 13, observamos e inferimos as principais informações, no que concerne às 

comunidades Quilombolas de Anajatuba, segundo o site da Fundação Cultural Palmares17  

 

                                                 
15 Regulamentava as disposições relativas ao processo administrativo para identificação dos remanescentes das comunidades dos 

quilombos e para o reconhecimento, a delimitação, a demarcação, a titulação e o registro imobiliário das terras por eles ocupadas. 

Disponível em www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2001/d3912.htm. Pesquisa realizada em 29 de janeiro de 2017 
16 Comissão Pastoral da Terra (CPT) é um órgão da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), vinculado à Comissão 

Episcopal para o Serviço da Caridade, da Justiça e da Paz e nascido em 22 de junho de 1975, durante o Encontro 

de pastoral da Amazônia, convocado pela CNBB e realizado em Goiânia. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Comissão_Pastoral_da_Terra. Pesquisa realizada em 30 de janeiro de 2017 
17 Disponível em: Disponível em http://www.palmares.gov.br. Pesquisa realizada em 30 de janeiro de 2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2001/d3912.htm
https://pt.wikipedia.org/wiki/Confer%C3%AAncia_Nacional_dos_Bispos_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/22_de_junho
https://pt.wikipedia.org/wiki/1975
https://pt.wikipedia.org/wiki/A%C3%A7%C3%A3o_pastoral_cat%C3%B3lica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Amaz%C3%B4nia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Goi%C3%A2nia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Comissão_Pastoral_da_Terra
http://www.palmares.gov.br/
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Gráfico 13: Comunidades quilombolas em Anajatuba entre os anos de 2005 a 2016 

 

Fonte: www.palmares.gov.br 

 

Todo este processo de reconhecimento, por parte das comunidades precisa passar por 

etapas e requer tempo, por parte das lideranças locais, uma vez que estas precisam organizar 

toda a documentação e dar entrada ao processo. Requer também recursos financeiros, visando 

subsidiar o deslocamento das lideranças, elaborar e encaminhar a documentação até à FCP, 

registrar e emitir documentos, junto aos órgãos competentes.  

Em Anajatuba este processo foi ainda mais difícil, pois a maioria das comunidades 

encontra-se localizada em lugares de acesso complexo e ninguém possui acesso à internet, 

telefone, correio, etc. Estes fatores refletir-se-ão no processo de demanda de titulação de terras, 

contribuindo para a lentidão com que se implementa esta política no município referente. 

Apenas, após a comunidade ter conseguido a Certificação, enquanto remanescente de 

Quilombo, os grupos podem solicitar a titulação de suas terras. Para tal, precisam manifestar 

interesse via documento redigido por algum representante local, ou pelo INCRA, conforme o 

descrito no Artigo 07, da Instrução Normativa nº 57/200918. Em seguida, dá-se andamento aos 

estudos técnicos e científicos, contribuindo para a elaboração de relatórios antropológicos, 

denominados de Relatório Técnico de Identificação e Delimitação – RTID, que têm como 

objetivo descrever as características do território e apresentar os fatores econômicos, ambientais 

e socioculturais das comunidades. O INCRA no Estado do Maranhão dá um prazo mínimo de 

três anos para fazer esse estudo científico. 

O Município de Anajatuba atualmente, apenas possui três comunidades 

remanescentes: Pedrinhas Itapecuru, Pedrinhas Anajatuba e Queluz. Tal, está relacionado com a 

morosidade da Titulação de Terras Quilombolas, devido a alguns fatores: falta de recursos 

financeiros, por parte do governo (para indeminizar terras e pagar aos servidores, etc.); de mão 

                                                 
18 Regulamenta o procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação, desobstrução, titulação e registro das 

terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos de que tratam o Art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias da Constituição Federal de 1988 e o Decreto nº 4.887, de 20 de novembro de 2003. Disponível em 

www.incra.gov.br/institucionall/...--/atos.../243-instrucao-normativa-n-57-20102009. Pesquisa realizada em 17 de março de 2017 
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de obra qualificada para fazer o reconhecimento dessas comunidades; do excesso de burocracia, 

para o acesso a esta política, (ex: processo de requerimento de Certificação pelo qual as 

comunidades precisam passar), além dos conflitos externos entre fazendeiros e as comunidades 

Quilombolas.   

 

2.3 A Educação Quilombola 

 

Ao referirmos e aprofundarmos a Educação Quilombola, tentaremos compreender 

algumas questões essenciais e fundamentais, subjacentes a esta questão e na nossa perspetiva até 

imprescindíveis a um melhor entendimento e posterior reflexão pessoal e crítica: 

- Como ocorre a educação nas comunidades Quilombolas do Município de Anajatuba? 

- Quais os principais desafios educacionais enfrentados pelas comunidades?  

- Quem são os responsáveis pela educação Quilombola?  

- Quais as políticas e as práticas pedagógicas voltadas para este público já 

desenvolvidas, ou a ser desenvolvidas nas escolas Quilombolas? 

Com o objetivo de tentar responder, às questões supracitadas, indaguei e busquei 

desde 2013, no campo da história oral e da participação direta das políticas educacionais, em 

relaçaõ ao Negro, em Anajatuba, no Estado do Maranhão e no país, respostas que nos ajudam a 

entender a educação escolar Quilombola no Brasil e como ela está sendo trabalhada, a nível 

municipal.  

Neste contexto, recorri às fontes bibliográficas e à legislação vigente, para uma melhor 

compreensão da temática.  

A Lei de Diretrizes e Bases Nacional, (LDBN), Lei nº 9.394/96, estabelece os níveis 

escolares no Brasil e as modalidades de educação e ensino, bem como suas respetivas 

finalidades.  

A Educação Escolar Quilombola é, assim, uma modalidade de educação escolar do 

nível I, conhecido como educação básica e integra o Plano Nacional de Educação, (PNE) para a 

década 2014 a 202419. Ela interage harmoniosamente com o conjunto da educação nacional, 

enfatizando aspetos fundamentais da história e da vida das comunidades remanescentes de 

Quilombo, as suas lutas de resistência à escravidão, ao racismo e contra as diversas formas de 

exclusão.  

Consequentemente, a Educação Escolar Quilombola vai além das práticas usuais de 

transmissão de informações e de conhecimentos, pois estabelece contacto direto com a 

existência concreta das populações Quilombolas, trazendo as suas lutas, histórias, dificuldades, 

                                                 
19 Disponível em: pne.mec.gov.br/images/pdf/pne_conhecendo_20_metas.pdf. Pesquisa realizada em 17 de março de 2017 
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relações específicas entre indivíduos e destes com o sagrado, para o âmbito escolar, objetivando 

um novo aprendizado a partir de aspetos culturais africanos e afro-brasileiros, visando enfim, 

superar a contínua prática escolar baseada apenas em valores eurocêntricos. 

Porém, para que a inserção que tanto almejamos, se realize, não basta que a sociedade 

aprofunde e obtenha conhecimentos sobre os povos Quilombolas, mas também que os novos 

sujeitos se vejam dentro da sociedade atual e que o conhecimento ocidentalizado, eurocêntrico, 

presente nas escolas formais abra um espaço significativo, para a vivência e educação destas 

comunidades.  

A obrigatoriedade do ensino da história e cultura africana e afro-brasileira, nas escolas 

do país, a partir da LDB/96 e da Lei 10.639/2003, abre um precedente importante, para que o 

aprendizado Quilombola, bem como os modos de fazer e viver dos Quilombos contemporâneos, 

sejam considerados um saber essencial para a formação de uma nova estrutura de educação no 

Brasil, sendo fundamental para que o país se reconheça como afrodescendente na sua formação 

humana e cultural.  

Neste contexto, a Lei 10.639 é o resultado de históricas lutas, denúncias e proposições 

dos grupos e entidades dos movimentos sociais negros brasileiros e de pesquisadores 

acadêmicos que tratam do tema, sendo promulgada em janeiro de 2003, pelo Presidente da 

República Luiz Inácio Lula da Silva a lei 10.639, que altera a lei nº. 9.394/96, de 20 de 

dezembro de 1996.  A mesma passou a vigorar, acrescida dos seguintes artigos:  

 

Art. 26-A.  Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se 

obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira.  

 

§ 1º O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo incluirá o estudo da História 

da África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na 

formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, 

econômica e política pertinentes à História do Brasil. 

  

§ 2º Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão ministrados no âmbito 

de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de Educação Artística e de Literatura e 

História Brasileira. 

  

Art. 79-B. O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como Dia Nacional da 

Consciência Negra. 

 

Surge então, um dos excertos mais expressivos da lei referente à questão da 

diversidade, o artigo 26, o qual regula os currículos escolares que devem possuir uma base 

nacional comum, complementada por uma base diversificada que atenda às exigências das 

características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela. 

Conforme refere Santos, (2005.p.37), a legislação federal é genérica e não se preocupa 

com a implementação adequada do ensino sobre a História e Cultura Afro-Brasileira, assim: 

- não estabelece metas para a implementação da referida lei; 
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- não se refere à necessidade de qualificar os professores, que já estão no terreno e em contexto 

de sala de aula, do 1º ao 3º CEB, para ministrarem as disciplinas referentes à Lei nº. 10.639/03; 
-menos ainda se preocupa com a necessidade de as universidades reformularem os seus 

programas de ensino e/ou cursos de graduação, especialmente os de licenciatura, para formarem 

professores aptos a ministrarem o ensino de História e Cultura Afro-brasileira. 

 

 

Mais tarde, em 2006, três anos após a publicação da Lei nº 10. 639/03, a Secretaria de 

Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão, (SECADI) do governo Federal 

publicou, um guia de orientações e ações para a implementação da Lei 10.639/200320, onde 

consta a Educação Quilombola como um item específico.  

Referindo-se o texto da Educação Quilombola, o conteúdo refere que deve ser 

implantada a modalidade da educação Quilombola nas escolas situadas em áreas de 

remanescentes de Quilombos e nas que recebem alunos Quilombolas.  

Nesta perspetiva, no mesmo ano, o Município de Anajatuba criou a Coordenação 

Municipal das políticas de ações afirmativas, sendo uma de suas primeiras ações, mapear as 

comunidades remanescentes de Quilombos e criar um plano de ação, na área de educação e 

cultura, para quatro anos, (2006-2009). 

Entre as ações fundamentais desenvolvidas, salientamos:  

• a capacitação inicial e formação continuada de professores/as de todas as áreas na rede 

municipal de ensino; 

• a obrigatoriedade da inclusão da Lei 10639/03 nos Projetos Político pedagógico das 

escolas, através de ações da secretaria municipais de Educação e de grupos de trabalhos; 

• o desenvolver de uma proposta de reformulação curricular com base na diversidade 

enunciada pela Lei, interagindo para a implementação de um currículo plural em todas 

as instâncias de ensino no município no primeiro ano de ação; 

• a criação de espaços dialógicos nas escolas e nos movimentos sociais negros. 

Outras ações também estavam subjacentes a este plano de ação, mas não saíram do 

papel e consequentemente, o ensino que era para ser uma prática exequível, nas escolas, não 

aconteceu, passando apenas a ser discutido somente.  

Neste contexto, estabeleceu-se, porém, a data do dia 20 de novembro, como o Dia 

nacional da Consciência Negra, ficando ao critério da escola trabalhar, ou não, essa temática. 

Porém, sem a formação necessária, as escolas não trabalharam os conteúdos e a respetiva 

formação para os docentes não ocorreu. 

Entre 2007/10, o Município foi beneficiado com o Programa educação Quilombola, 

pelo Programa Brasil Quilombola (PBQ), sendo beneficiada uma escola quilombola, 

                                                 
20 Disponível em: portal.mec.gov.br/dmdocuments/orientacoes_etnicoraciais.pdf. Pesquisa realizada em 17 de março de 2017 
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(comunidade de Queluz), com materiais didáticos relativos a conteúdos relacionados com a 

história e a cultura africana e afro-brasileira, como refere a Lei nº 10.639/ 2003. 

O PBQ no período citado era coordenado pela Secretaria Especial de Políticas de 

Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR), por meio da Subsecretaria de Políticas para 

Comunidades Tradicionais e agregava no período, órgãos da administração pública federal. É 

um programa que busca garantir o direito à terra, à documentação básica, alimentação, saúde, 

esporte, lazer, moradia adequada, serviços de infraestrutura, previdência social, educação e 

cultura, baseado na realidade e nas demandas das comunidades. 

Em 2009, tentou-se implantar na grade curricular do Município de Anajatuba o ensino 

de história da África e dos Africanos, com a Lei 10.639, mas não houve empenho político, por 

parte da Secretaria Municipal de Educação com a formação dos professores.  

No mesmo ano, foi elaborado pelo MEC e pelos movimentos sociais negros, o Plano 

Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais, para a Educação das 

Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Nele 

estavam contempladas as principais ações para a Educação, em áreas de Remanescentes de 

Quilombos:  

a) apoiar a capacitação de gestores locais para o adequado atendimento da educação nas áreas de 

quilombos;  
b)  mapear as condições estruturais e práticas pedagógicas das escolas localizadas em áreas de 

remanescentes de quilombos;  

c) garantir direito à educação básica para crianças e adolescentes das comunidades remanescentes de 

quilombos;  
d) ampliar e melhorar a rede física escolar por meio de construção, ampliação, reforma e equipamento 

de unidades escolares;  

e) promover formação continuada de professores da educação básica que atuam em escolas localizadas 

em comunidades remanescentes de quilombos; [...] (Brasil, 2006, p. 29) 

 

Em 14 de dezembro de 2010, foi publicada a Resolução da CEB/CNE, nº 7/201021 

que, ao fixar Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de nove anos, que 

inclui as especificidades da Educação Escolar Quilombola, como o consignado:  

Art. 39 - A Educação Escolar Indígena e a Educação Escolar Quilombola são, respectivamente, 

oferecidas em unidades educacionais inscritas em suas terras e culturas e, para essas populações, estão 
assegurados direitos específicos na Constituição Federal que lhes permitem valorizar e preservar as suas 

culturas e reafirmar o seu pertencimento étnico. § 2º O detalhamento da Educação Escolar Quilombola 

deverá ser definido pelo Conselho Nacional de Educação por meio de Diretrizes Curriculares Nacionais 

específicas. 

Coube então, a partir de 2010 ao Conselho Nacional de Educação, (CNE), instituir 

uma Comissão responsável pela elaboração das Diretrizes Curriculares Nacionais, para a 

Educação Escolar Quilombola. O debate que durou dois anos, em todos os estados brasileiros, 

fez com que o Município de Anajatuba participasse de conferências e consultas públicas, além 

                                                 
21 Disponível em: portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb007_10.pdf. Pesquisa realizada em 18 de março de 2017. 
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de formação continuada de professores, incidindo na educação das relações étnico-raciais e 

educação escolar quilombola. 

Assim, as Diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar Quilombola22, 

aprovadas em junho de 2012 e homologadas, pelo Ministro da Educação, em novembro do 

mesmo ano, têm a função de orientar os sistemas de ensino, para que eles possam implementar a 

Educação Escolar Quilombola, mantendo um diálogo com a realidade sociocultural e política 

das comunidades e dos movimentos quilombolas. 

No ano de 2013, com a mudança de Prefeito e da estrutura administrativa no 

Município, foi criada a Coordenação Municipal de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, 

(COMPPIR), no âmbito da administração, vinculado à Secretaria Municipal de Assistência 

Social, (SEMAS), para trabalhar as políticas inerentes às questões raciais e étnicas do 

Município, com o objetivo de tratar da  implementação da Lei 10.639/03, no currículo das 

escolas municipais, estabelecendo  a  obrigatoriedade  do  ensino  de  história  e  cultura  afro-

brasileira e africana na educação do 1º e do 2º CEB.  

Em 2013/15, a Secretaria Municipal de Educação (SEMED) efetuou o mapeamento 

das escolas existentes e apresentou o seguinte resultado, conforme inferimos do gráfico 14, que 

assinala 11%, (5 escolas), na zona urbana e 89%, (42 escolas) na zona rural. 

 

Gráfico 14: Escolas municipais de Anajatuba entre 2013 a 2015 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação – 2015 

 

 

 

No que concerne ao número de escolas Quilombolas, como podemos inferir do gráfico 

15, surgem 92%, (12 escolas), na zona rural e 8%, (1 escola), apenas na zona urbana, o que 

demonstra uma grande diferença em termos numéricos, em relação a esta realidade. 

 

 

 

 

 

                                                 
22 Disponível em:  www.seppir.gov.br/portal-antigo/arquivos-pdf/diretrizes-curriculares. Pesquisa realizada em 18 de março de 

2017. 
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http://www.seppir.gov.br/portal-antigo/arquivos-pdf/diretrizes-curriculares
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Gráfico 15: Escolas Quilombolas em Anajatuba 2013/15 

 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação – 2015 

 

 

O Plano Municipal de Educação - PME (2015/24) ainda classifica as escolas em 

grandes (3), médias (5) e de pequeno porte (5).  

Neste contexto, o gráfico 16 apresenta o quantitativo em cada uma.          

  

Gráfico 16: Divisão das escolas Quilombolas em grande, médio e pequeno porte 

 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação – 2015 

 

 

 

De seguida no quadro V, apresentamos uma síntese elucidativa relativa a todas as 

escolas já mencionadas anteriormente. 
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Quadro V: Escolas em territórios Quilombolas no Município de Anajatuba 

N
º 

d
e 

o
rd

em
 

 

 

Nome da escola 

 

Nome do 

território/povoado 

Reconhecida

s no senso 

escolar – 

2016 

Classificação mediante sua 

capacidade estrutural 

Nº de 

alunos/2016 

Pequen

o porte 

Médio 

porte 

Grande 

porte 

 

01 Escola Municipal Maria Cirena 

Verde 

Bairro São Benedito Sim   

X 

 284 

02 Escola Municipal Bom Jesus Povoado Assutinga Não X   14 

03 Unidade Integrada Marcos Dutra 

Mendonça 

Povoado bacabal Sim   X 480 

04 Escola Municipal Epifâneo Carneiro 

da Cunha 

Carro Quebrado Sim  

X 

  15 

05 Escola Municipal Eusa Correa dos 

Santos 

Povoado Cumbí Sim    

X 

139 

06 Escola Municipal N. Sra do Desterro Povoado Juçatuba Não  

X 

  07 

07 Escola Municipal Pe. Pedro Miguel 

Rabelo 

Povoado Ladeira Sim   

X 

 73 

08 Escola Municipal Prof. João 

Fonseca 

Povoado Pedrinhas Sim    

X 

 

09 Escola Municipal Jesus Maria José Povoado Ponta 

Bonita 

Não  

X 

  35 

10 Escola Municipal Princesa Isabel Povoado Quebra Sim   

X 

 145 

11 Escola Municipal Antônio 

Raimundo Pinheiro 

Povoado São João 

da Mata 

Não   

X 

 90 

12 Escola Municipal Pref. Teodoro P. 

Rodrigues 

Povoado São Pedro   

X 

  54 

13 Escola Municipal N. Sra dos Anjos Povoado São Roque   

X 

  Desativada 

14 Escola Municipal Paulo de Jesus 

Pereira 

Povoado Ilhas do 

Teso 

  

X 

   

       1.336 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação – 2015 

 

 

Em 2015, por força do Governo Federal, o Município elaborou e aprovou o Plano 

Municipal de Educação, com duração de 10 anos (2015-2024)23, contendo na meta II, 

proposição 26 do plano a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira e 

indígena, como o consignado: 

 
2.16. Garantir no currículo do ensino fundamental conteúdos sobre a história e as culturas afro-

brasileira e indígenas e implementar ações educacionais, nos termos das Leis nº: 10.639, de 9 de janeiro 

de 2003, e 11.645, de 10 de março de 2008, assegurando-se: 
- a implementação das respectivas diretrizes curriculares nacionais, por meio de ações colaborativas 

com a União e o Estado (PME 2015, p 78).  

 

No mesmo ano, o Município alterou a carga horária de duas horas semanais, para três 

na disciplina de história, oportunizando aos professores trabalhar a história da África e dos 

africanos e também, a história indígena, em todas as escolas da rede.  

Quanto à educação escolar Quilombola, podemos afirmar que é contemplada, de 

acordo com o Plano Municipal de Educação e a importância da lei 10.639/03, garantindo a 

                                                 
23 Disponível em: www.anajatuba.ma.gov.br/educacao. Pesquisa realizada em 18 de março de 2017 

http://www.anajatuba.ma.gov.br/educacao
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necessidade de trabalhar, também nas escolas Quilombolas a construção de um currículo que 

permita aos alunos conhecerem as suas raízes históricas. Porém, este aspecto do currículo é que 

não está sendo discutido nas escolas municipais de Anajatuba.  

 

3. Abordagem Empírica  

 

3.1. A importância de estudos sobre o tema proposto  

 

A nossa análise referente à cultura Quilombola, completa e completará um conjunto 

de instrumentos metodológicos, que se encontra em construção e constante aperfeiçoamento, 

desde a nossa formação acadêmica. O interesse maior deste instrumento investigativo residiu no 

facto de obrigar à observação, à escuta atenta de pessoas e comunidades. Neste sentido, foi 

possível conhecer os saberes e a identidade, (de forma incompleta) dos sujeitos Remanescentes 

Quilombolas do Município de Anajatuba. 

O estudo do tema contribuirá para o registo histórico, incidindo na construção e 

consolidação de uma proposta de educação voltada para as comunidades Quilombolas, tomando 

como referência as comunidades já supracitadas. 

No Brasil, considera-se a educação Quilombola como um dos grandes desafios 

subjacente à educação contemporânea. Isso porque o ensino, na perspetiva das relações étnico-

raciais, não se restringe apenas à população negra, mas trata-se, sim, de uma proposta educativa 

que pretende fazer com que negros e não negros possam aprender e refletir, sobre a importância 

ontológica, histórica, social, cultural e pedagógica da intensa e significativa diversidade cultural 

e da educação das relações étnico-raciais, no contexto do país. 

A consolidação desta modalidade de educação quilombola constitui-se como elemento 

essencial à configuração de uma identidade do povo brasileiro, queiram ou não alguns 

descendentes de europeus que nos colonizaram. Confirma Nunes (2006, p. 140) que: 

a importância de se inaugurarem caminhos para se pensar um fazer pedagógico em comunidades 

quilombolas passa pelo momento da reflexão e da ação, não dicotomizados, formadores da 

unidade que se chama práxis.  

  

Ainda não há no Município de Anajatuba um campo epistemológico constituído de 

forma específica, o qual possibilite afirmar a existência de uma educação escolar quilombola, no 

sentido de atender às demandas de ordem teórico-metodológicas e didático-pedagógicas da 

educação quilombola. O nosso estudo procurou observar, de forma articulada os conhecimentos 

sobre educação que a prática profissional oportuniza, juntamente com a reflexão que acompanha 

a nossa trajetória acadêmica, que nos últimos anos vem recorrendo a diversas e significativas 
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experiências pedagógicas interligadas e relacionadas com a educação em comunidades 

quilombolas.  

Gomes (2002) constata que, na articulação entre a identidade negra e a educação, tal 

condição vai exigir outras análises, novos posicionamentos e posturas, por parte dos educadores 

de todos os níveis e matizes étnicas, requalificando o discurso do Estado acerca da Educação e, 

por consequência da escola, enquanto direito de todos, na sociedade.  

Neste sentido, o estudo do quilombo e da educação quilombola fez-nos quebrar 

paradigmas, tendo uma visão mais ampla sobre a história afro-brasileira, que leve em 

consideração os aspectos étnicos e culturais que alicerçou a história desses grupos.  

Urge, assim, a capacidade de abordar eticamente o multiculturalismo, pois os 

educadores anajatubenses ainda possuem aquela visão linear da história, muitas vezes ignorando 

valores básicos que levaram à composição mista da sociedade brasileira. É impossível ensinar a 

história desses grupos, deixando de lado as manifestações culturais e religiosas que são parte 

essencial da identidade dos afro-brasileiros. 

Os desafios para a educação incidem em inserir novas metodologias de ensino, com 

uma educação diferenciada, que independentemente de grupos sociais, raça ou cor, busca 

difundir de forma mais efetiva a cultura e identidade dos negros e, consequentemente, contribuir 

para extinguir, mesmo que em parte, alguns preconceitos enraizados na mente da população. É 

essenscial eliminar aquela ideologia de que os negros só contribuíram para a história da 

formação da sociedade brasileira como escravos, como se eles, após a abolição da escravatura, 

não servissem mais para o desenvolvimento social, cultural e político do país.  

Tal, ajuda na formação da consciência dos estudantes, sejam eles quilombolas ou não, 

de que eles vivem num mundo repleto de culturas diferentes, nenhuma melhor ou pior que a 

outra, mas cada uma com as suas particularidades, forma, linguagem, expressão, que devem ser 

respeitadas, justamente pelas suas individualidades. 

A educação é, assim um dos pilares essenciais para alcançar a igualdade. Com este 

estudo, visamos poder transformar o cotidiano escolar, com conteúdos que abarquem a equidade 

entre os diversos grupos étnicos existentes na escola, além de promover a interação entre os 

alunos, para que estes reconheçam a legitimidade que cada grupo possui, valorizando os seus 

diferentes saberes, tradições, expressões culturais, históricas e a sua importância.  

É, assim crucial perceber que tudo deve convergir para despertar nos alunos 

Quilombola, ou não, a sensibilidade, elevando a auto-estima de ser e fazer parte de um grupo 

afro-brasileiro, respeitando-os e valorizando as suas raízes. 
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3.2 Projeto: Africanidades 

 

Num projeto pedagógico interdisciplinar, aprende-se participando, vivenciando 

sentimentos, tomando atitudes diante dos factos e escolhendo procedimentos adequados, para 

atingir determinados objetivos. Ensina-se não só pelas respostas dadas, mas principalmente 

pelas experiências proporcionadas, pelos problemas criados e pela ação desencadeada. 

Das diferentes conceções analisadas, percebem-se as discussões, quando se concebe o 

projeto como um método aberto, centrado em problematizações, através das quais os sujeitos 

criam oportunidades de participação ativa, em processos investigativos, para efeito de 

construção do conhecimento. Logo, não existe um modelo padrão a ser seguido, mas princípios 

que legitimam uma perspetiva globalizadora, que pode ser construída, no decorrer do fazer 

pedagógico. 

Para Jolibert e colaboradores (1994), um projeto gera situações de aprendizagem, ao 

mesmo tempo reais e diversificadas. Possibilita, assim, que os educandos ao decidirem, 

opinarem e debaterem, construam a sua autonomia e o seu compromisso com o social, 

formando-se como sujeitos culturais. 

Neste contexto, salientamos que trabalhar com projetos é ir ao encontro: 

(…) dos interesses e motivações dos alunos, de modo a tornar as aprendizagens significativas, 
(…) partir de uma situação que provoque um conflito cognitivo nos alunos, (…) promover o 

desenvolvimento de atitudes que facilitem a interação, cooperação e a solidariedade entre os 

alunos. (Santos e Matos, 2009, p. 29) 

 

3.3 Local de realização do projeto  

 

O projeto Africanidades foi desenvolvido na escola Unidade Integrada Pedro 

Celestino Aragão, no Povoado Picadas, a 6 Km da cidade de Anajatuba, na região Norte.  

A Escola oferece o Ensino pré-escolar, (dos 3 aos 5 anos), incluindo o 1º e o 2º CEB, 

nos turnos matutino e vespertino, com uma frequência, de várias comunidades rurais, sendo 

considerada de grande porte, conforme o Plano Municipal de Educação do Município, mas não 

apresentando uma proposta pedagógica fixa, nem um Projeto Político Pedagógico - PPP. 

Conforme inferimos das matrículas do ano 2016, a Escola perfazia um total de 315 

alunos matriculados. Cada turma possuía em média 25 alunos e um total de 18 professores, 

todos com formação de nível superior: 5 (cinco) funcionários na área de serviços gerais, uma 

diretora, uma secretária escolar e uma coordenadora pedagógica que fazia o serviço de 

coordenação, supervisão e apoio pedagógico. É de salientar que a Escola não inclui 

profissionais de apoio especializado, para crianças com deficiências e transtornos globais do 

desenvolvimento, ou superdotação.  
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Possui uma estrutura física razoável, mas no que concerne à parte de suporte 

pedagógico ao profissional da educação, constatamos como já referimos, que é quase 

inexistente, o que implica que os próprios professores comprem o seu material de uso pessoal, 

para a exequibilidade das suas Práticas Pedagógicas, no quotidiano das salas de aula, de acordo 

com as metodologias, técnicas e estratégias, que visam promover e fomentar. Não surge 

qualquer espaço recreativo, nem adequado às práticas de educação física, nem ambientes 

propícios e adequados a reuniões.  

O projeto interdisciplinar e transversal foi realizado, ao longo do ano letivo de 2016, 

na Escola Municipal, sobretudo na disciplina de História, do 6º ao 9º ano e a nível 

interdisciplinar. Neste âmbito, tivemos, como suporte pedagógico, pesquisas relacionadas com a 

cultura africana e afro-brasileira, juntamente com o conteúdo das aulas do livro didático adotado 

pela escola. A referida instituição recebe alunos de apenas uma comunidade remanescente de 

Quilombo, que é a comunidade de São José, como podemos observar, mais à frente, nas fig. 

21/22. 

As aulas ocorreram no cronograma normal da referida escola, em todas as turmas, sem 

necessidade de alterações, cumprindo assim as diretrizes nacionais, para o Ensino de história e 

cultura afro-brasileira e africana, uma vez que: 

a educação das relações étnico-raciais deve ser desenvolvida no cotidiano das escolas como conteúdo de 
disciplina diversass, particularmente Educação Artística, Literatura e História do Brasil, em atividades 

curriculares ou não, trabalhadass em salas de aula, nos laboratórios de ciências e de informática, na 

utilização de sala de leituras, bibliotecas, brinquedotecas, áreas de recreação e em outros ambientes 

escolares. (Borges, 2104, p.27).  

 

Analisando a realidade local, os conteúdos trabalhados foram considerados de base 

nacional comum e também os podemos considerar como conhecimentos diversificados, 

garantindo as especificidades próprias, para a educação das relações étnico raciais, abordando as 

práticas culturais locais que afirmam a sua identidade, valores e saberes que atravessaram o 

tempo. Conforme reitera Saviani, (1984), a prática educativa deve refletir sobre o processo de 

escolarização, a partir do saber espontâneo e do saber sistematizado, assim preconiza que o 

saber espontâneo, (popular ou fragmentado) diz respeito aos acontecimentos que o indivíduo 

constrói, através do meio social, sendo este iniciado, na maioria das vezes, pelo contato com a 

família. 

No que concerne aos objetivos subjacentes salientamos os seguintes:  

 -  educar para a igualdade étnico-racial, rompendo com estigmas, linguagens explicitadas, ou 

não palsmando a inferioridade dos Negros, no espaço escolar e na comunidade; 

 - conhecer a África de ontem e de hoje, a história do Brasil contada na perspetiva do Negro, 

com exemplos na política, na economia, nas artes e na sociedade em geral; 
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 - reconhecer a diversidade presente, em sala de aula e a importância da convivência pacífica 

perante as diferenças, visando a construção de uma postura de tolerância e respeito ao Outro; 

 - proporcionar e suscitar condições propícias aos alunos, visando apropriarem-se de novos 

saberes sobre a cultura Afro-Brasileira; 

 - identificar a relação entre a África e o Brasil e a cultura produzida pelos Afro-Brasileiros na 

sociedade. 

 

Quanto à metodologia deste projeto, incidimos numa parte mais teórica sobre a 

revisão bibliográfica o que se tornou fundamental e versou, durante todo o ano letivo, sobre 

temas da história da África e seus reinos: 

- a escravidão africana, antes dos europeus; o processo de escravização negra e 

indígena, desde os primeiros momentos de exploração do trabalho escravo, até ao período pós-

abolicionista, além das formas de resistências negras; a educação e os movimentos sociais, tal 

como o surgir e a organização das comunidades Negras rurais remanescentes  de  Quilombos, no 

Município de Anajatuba. 

A metodologia baseou-se, num contexto sócio interacionista da educação, onde se 

proporcionaram situações didáticas e consequentes estratégias e atividades centradas no 

aprender/fazendo, observando e interagindo, através da ação/reflexão/ação, no estímulo, na 

criticidade e na resolução de problemas que possibilitam aos alunos pensarem nas questões de 

forma ética.  

Os materiais de trabalho foram escolhidos, a partir da realidade dos alunos, para que 

pudessem tecer relações entre os conteúdos abordados e o seu cotidiano.  

O desenvolvimento das atividades deu primazia e enfatizou a leitura e a discussão de 

textos, o debate de ideias e a produção final de outros textos, utilizando linguagens variadas, 

incorporando novas ideias e valores étnicos, bem como a utilização correta dos códigos 

linguísticos.   

O estudo da literatura afro-brasileira, da religiosidade afro, da história do 

neocolonialismo na África e da luta de seu povo permearam o projeto, procurando mostrar aos 

alunos a inter-relação entre os conteúdos e a realidade, para que pudessem compreender a 

relevância do despertar da consciência cultural, reafirmando a exaltação dos aspectos étnicos, 

sociais e culturais, como agentes formadores da cultura brasileira. 

Tendo em conta as questões de investigação formuladas dentro e fora da escola, o 

projeto insere-se no tipo de estudo qualitativo, não experimental, dado que identifica relações 

entre variáveis, sem controle manipulativo das variáveis independentes, incidindo no estudo 

descritivo porque a sua finalidade é observar, descrever e relacionar aspetos de uma situação, ou 

fenómeno (Polit et al., 2004). 
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Este estudo é ainda de análise quantitativa, dado que utiliza a análise dos dados, 

permitindo, através de alguns dados numéricos, fornecer conhecimentos objetivos no que 

concerne a alguns aspetos, refletindo pessoal e criticamente sobre o ponto de vista dos 

participantes, (Fortin, 2003).  

 

3.4. Desenvolvimento do projeto 

 

Promovemos e fomentamos, na prática a leitura e releitura da História do mundo 

africano, abrindo um leque diversificado de discussões e debates, em torno da diversidade 

cultural existente no nosso país e no nosso município, querendo e tentando que essa diversidade 

seja aceite, respeitada e valorizada. 

As especificidades dos assuntos trabalhados foram organizadas, de acordo com o ano 

escolar e conforme os conteúdos conceituais propostos, pelo manual didático e outros livros 

fazendo e complementando as questões, de acordo com a realidade vivida na comunidade 

escolar.  

Ao longo do estudo, houve necessidade de efetuar questões abertas como mobilização 

inicial dos estudos em sala de aula e aula externa à escola, como podemos observar nos assuntos 

trabalhados neste projeto que se refere e explicita à frente, visando perceber os conhecimentos e 

conceções prévias dos alunos. 

Nesta sequência, foi possível trabalhar, explorar e aprofundar o projeto Africanidades, 

contemplando e desenvolvendo os seguintes eixos temáticos, num contexto interdisciplinar, 

conforme se explicita no quadro VI. 

 

Quadro VI: eixos temáticos trabalhados no projeto africanidade. 

Eixo temático Turmas trabalhadas Disciplinas envolvidas 

Reinos 

Africanos 

6º/7º ano, turnos matutino e vespertino História, Geografia, Matemática, Filosofia e 
Artes 

Memória e 

tempo 

6º, 7º e 8º anos, turnos matutino e 

vespertino 

História, Geografia, Português, Ciências e 

filosofia 

Religiosidade 

Afro-brasileira 

6º, 8º e 9º ano, nos turnos matutino e 

vespertino 

História, Geografia, Ensino Religioso, 

Matemática, Educação Física, Portuguê Artes 

Ciências e filosofia 

Artes, cultura, 

musicalidade e 

culinária 

6º, 7º, 8º e 9º ano, nos turnos matutino e 

vespertinos 

História, Geografia, filosofia, Ensino religioso, 

Educação física, Português, Artes e Ciências. 

Fonte: do autor 

 

Desta forma, através dos diversos conteúdos que se lecionaram e posteriormente, se 

aplicaram aos alunos foi-nos permitido ver a evolução dos mesmos, bem como dar as respostas 



78 

 

às questões iniciais, tentando verificar se os conceitos estudados contribuíram para o progresso 

dos mesmos.  

Esta investigação também contribuiu para o enriquecimento pedagógico e profissional 

dos docentes, não só em termos de metodologias e estratégias mais adequadas e eficazes para as 

aprendizagens, mas também relativamente ao processo de ensino e aprendizagem de 

determinados conhecimentos históricos e utilização de procedimentos de aprendizagem mais 

profícuos e rentáveis. É relevante considerar que o trabalho pedagógico deste projeto foi tomado 

como fundamental para a eliminação das desigualdades raciais e étnicas muito presentes em sala 

de aula. 

 

3.4.1. Os reinos africanos  

  

O estudo baseou-se no desenvolver e atingir dos objetivos referidos, incidindo nas 

capacidades de leitura e compreensão do mundo. A organização das atividades realizadas e dos 

conteúdos discutidos no âmbito escolar, seguiram as etapas referidas: 

1ª etapa: os grupos-turmas escolhidas, neste caso os 6º anos A e B; 7º anos A e B, 

enunciar de conteúdos não dominados no ensino de História; 

2º etapa: planejamento de ensino;  

3ª etapa: avaliação do processo de ensino e aprendizagem.   

Neste âmbito, a planficação intitulou-se Os Reinos africanos e o objetivo central, 

subjacente ao plano era desmistificar e questionar as representações de África, em relação aos 

alunos, ou seja, indagar os aspetos refletidos, consequentemente, em seus traços diaspóricos.  

Participou das aulas um grupo de 118 alunos. 

Procedemos a um teste diagnóstico, perguntando diretamente aos grupos, quem 

estudara algo relacionado, com a história de África, constatando que, apenas 64 alunos haviam 

abordado de forma incipiente o tema, como traduzimos e se pode observar no gráfico 17. 

 

Gráfico 17: Alunos que conheciam/desconheciam história da África  

 

Fonte: do autor 
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Questionados a respeito dos principais temas discutidos, em sala de aula, quando ainda 

frequentavam o 1º Ciclo, os alunos do 6º ano A e B, (64 crianças) responderam não saber o que 

tinham estudado, só se consultassem o livro do ano anterior.  

A questão foi pertinente para percebermos que o público do 2º CEB não dominava 

alguns conteúdos que surgem como incipientes e fundamentais. Consequentemente, percebemos 

porque ambas as turmas inseriam o grupo dos que desconheciam conceitos e conteúdos 

relacionados com a história da África, quanto à sua formação histórica. 

A mesma questão foi efetuada nas turmas do 7º ano A e B, correspondente a 54 

alunos, que confirmaram não terem estudado assuntos específicos sobre a história da África, ou 

dos africanos, porém acrescentaram que já haviam discutido a escravidão, no Brasil, mas não se 

lembravam do que haviam abordado, em sala de aula.  

Nesta sequência, visando indagar dos conhecimentos e conceções prévias do grupo 

interrogamo-los, de forma aberta: 

- Quando falamos ou ouvimos o noticiário sobre a África, o que pensam, de imediato?  

- Qual a base do seu sustento? 

 

Perante tal questão, pretendeu-se que os alunos interiorizassem a informação, 

refletissem sobre a visão de mundo e pensassem nas estratégias que deviam utilizar para 

responderem o que lhes iam surgindo, de imediato mentalmente. Dado um tempo mínimo 

necessário, apenas 5/6 estudantes nos turnos matutino e 6 do turno vespertinos responderam que 

se lembravam, mas apenas de pessoas negras, de fome, doenças, pobreza, animais como 

elefantes, girafas, hipopótamos e leões, entre outros. As poucas respostas foram muito vagas e 

não remeteram a conteúdos científicos mais profundos. 

O questionamento livre e coordenado foi necessário, para aferir os conhecimentos e 

conceções prévias e para podermos incidir naqueles alunos que não tinham qualquer ideia sobre 

o assunto, ou apresentavam dificuldades em expressar os seus conhecimentos, visando 

estabelecer decisões futuras, no sentido de ajudar aqueles que apresentaram falhas em maior ou 

menor grau, através de algumas funções específicas nos demais assuntos discutidos, até em 

contexto interdisciplinar com os demais profissionais da turma. 

Neste contexto, a introdução ao tema, iniciou-se com incidência nos aspetos geográficos 

e físicos do continente africano, oportunizando aos estudantes uma melhor compreensão da 

localização geográfica dos reinos estudados.  

Neste âmbito, os alunos deviam atingir os seguintes objetivos: 

- promover o diálogo entre os diferentes saberes de diferentes povos africanos; 

- analisar o mapa mundo, incidindo no africano, (fig. 16/17); 
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- descobrir espaços conhecidos e afins; 

- compreender a formação do continente africano e o seu processo histórico;  

- perceber os aspetos geográficos de África24, a partir da sua formação, das suas 

limitações e das duas grandes divisões geopolíticas: a África do Norte e a África Subsariana.  

- compreender a grandeza do continente africano e a importância da sua economia, 

tendo como base de sustento o sal; 

- explicar os processos subjacentes à formação do continente africano; 

- aplicar os conhecimentos adquiridos; 

- inferir da importância destes aspetos para a sua formação como Pessoa.  

 

Todos estes objetivos estão também subjacentes e surgem no livro didático da coleção 

escolhida que ressalta ser imprescindível referirem-se: 

Os núbios e os egípcios, como civilizações que contribuíram decisivamente para o 

desenvolvimento da humanidade; - as civilizações e organizações políticas pré-coloniais, como 

os reinos do Mali, do Congo e do Zimbabwe (Brasil, 2004:13).  

 

      
Fig. 16 e 17: mapa mundo e do continente africano 

Fonte: www1.educacao.pe.gov.br/.../História/História%20%20I%20%201º%20ano%20%20I.. 

 

 

As planificações seguiram basicamente aa seguintes estratégias: 

✓ visualização pormenorizada e atenta de vídeos; 

✓ exposição e exploração de imagens, seleção de textos; 

✓ esquisas na internet e atividades escritas no caderno; 

✓ observação dos reinos estudados no mapa; 

✓ manipulação dos mapas; 

✓ observação da linha do tempo; 

                                                 
24 África-antes-dos-europeus. Disponível em: https://pt.slideshare.net/nilafaisca/africa-antes-dos-europeus. Pesquisa realizada no dia 

03 de abril de 2016. 

https://pt.slideshare.net/nilafaisca/africa-antes-dos-europeus
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✓ descoberta da sequência dos períodos da existência, destacando quais os momentos, 

históricos essenciais, em que ocorreram, os acontecimentos e factos, de forma isolada ou 

simultaneamente25; 

✓ explicação da base de sustento das sociedades estudadas. 

 

Partindo de um diálogo, foi necessário observarem e conhecerem as rotas comerciais, 

a diferença entre nomadismo e sedentarismo, a importância do ouro naquele período histórico e, 

neste caso específico, outros conteúdos sobre África, tornando claro o que se passava na 

Europa, no mesmo período para que pudessem situar-se melhor no tempo e no espaço.  

Também promovemos aulas diversificadas e com o material utilizado, facilitando a 

apreensão dos alunos, (fig.18/19); incidimos no uso, observação e exploração de figuras e 

informações sobre curiosidades acerca do reino, além de similaridades com nossa cultura, tudo 

de forma viável, para o entendimento e dinamização da aula.   

   
Fig. 18/19: aula interativa sobre os reinos africanos 

Fonte: do autor 

 

 

 O diálogo entre os diferentes saberes de diferentes povos africanos, é uma realidade e 

uma necessidade urgente, identificada na nossa escola e no meio cultural em que os alunos estão 

inseridos. Assim, o conhecimento da estrutura do comércio, da organização político-religiosa e 

dos aspetos culturais trouxeram uma melhor compreensão dos alunos, em relação à história dos 

Negros e dos Quilombos. As crianças puderam perceber, vendo e observando, o valor do sal nas 

sociedades africanas, sendo comparado ao do ouro fundido e o valor que lhe é atribuído hoje, na 

nossa comunidade.  

No final, após já terem estudado e compreendido o desenvolver das sociedades 

africanas, pedimos que as turmas nos seus respetivos horários se reunissem em grupos e 

escrevessem nos seus cadernos a seguinte questão, similar à do teste diagnóstico, visando 

comparar o resultado e discutir oralmente e de seguida:  

 

                                                 
25 www1.educacao.pe.gov.br/.../História/História%20%20I%20%201º%20ano%20%20I. Pesquisa realizada em 18 de março de 

2017. 
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- O que vos surge na ideia quando pensam em África, hoje?  

- Qual a sua base de sustento?  

Em cada turma formaram-se 4 grupos e em ambas as turmas, todos os grupos 

expressaram verbalmente, afirmando veementemente terem compreendido a grandeza do 

continente africano e a importância da sua economia, tendo como base de sustento o sal.  

Para Libâneo (2002), o método de trabalho em grupo, proporciona a cooperação entre 

os alunos na realização da tarefa, além disso, expande a capacidade de verbalização, para que 

eles possam se posicionar e defender seus pontos de vista.  

O estudo possibilitou a compreensão das diferentes e diversificadas raízes das 

identidades dos distintos grupos estudados que foram trazidos para o Brasil e ainda lembrar ao 

aluno o resgate de sua origem histórica. 

As atividades pedagógicas foram enriquecidas com as ideias e conhecimentos dos 

alunos, o que lhes proporcionou uma aprendizagem significativa na construção de valores, 

quanto ao conhecimento, efetuando comparações com as formas de organização social nas 

comunidades em que os mesmos vivem.  

 

3.4.2. Memória e tempo 

 

Optamos por trabalhar esta temática com os alunos do 6º ano. Participaram 

diretamente desta temática, 55 crianças e adolescentes entre 11 a 13 anos, que estudaram no 6º 

ano A e B, nos turnos matutino e vespertino. Procuramos, em diversas aulas durante o ano letivo 

de 2016, resgatar a memória familiar dos alunos, visto que no mundo contemporâneo, as 

crianças e jovens não conhecem e não valorizam as memórias de suas famílias.  

As estratégias utilizadas decorreram na sala de aula e em aulas de campo, onde as 

crianças foram ao encontro das famílias, na comunidade Quilombola de São José, (fig. 21/22), 

observando os seus objetos antigos que contam a história da comunidade.  

Integraram as aulas de campo, todos os estudantes, num período distinto de 4 visitas à 

comunidade escolar. Deste modo, tendo em conta a realidade educativa, com as suas limitações, 

necessidades e caraterísticas, dimensão fática da educação, conseguimos destacar as crianças 

mais curiosas e interessadas, cumprindo as estratégias estipoladas e a respeitar, no que concerne 

às visitas.  

Anteriormente, foram questionados sobre os seus conhecimentos e conceções prévias, 

em relação a diversos objetos antigos, materiais de uso domésticos, apetrechos de trabalho da 

lavoura e instrumentos de pesca e da pecuária e constatamos que a maioria não sabia do que se 

estava a falar, nem os conhecia, nem sabia os respetivos nomes. 
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Nesta sequência surgiram as atividades extraclasse, que incentivaram e possibilitaram 

aos alunos a observação, o contacto, a análise e a exploração de objetos antigos, através do 

diálogo e contacto com as pessoas idosas, do Quilombo de São José como podemos ver, de 

seguida, nas figuras 20/21. 

 

            

Fig. 20 e 21: Visitas dos alunos do 6º ano no Quilombo São José, conhecendo o modo de vida tradicional  

Fonte: própria  
      

 

Foram incentivados, sendo-lhes permitido observar diversos materiais de uso 

doméstico, apetrechos de trabalho da lavoura, instrumentos de pesca e da pecuária; objetos de 

armazenar alimentos, roupas antigas, a forma de comunicação dos idosos; entre outros. 

Buscamos através dos trabalhos baseados em relatos orais, depoimentos e narrativas das 

famílias dos alunos, conhecer os registros materiais e iconográfico, dos objetos antigos que 

ajudam a contar a história familiar, num processo de rememoração. Os objetos referem-se aqui, 

pelo seu nome popular: panela e tacuruba26, (fig 21); canoa, serrote, malhadeira (fig. 22/23); 

moedas de meados do século XX, mesa e paredes de barro, (fig. 24/25). 

Neste contexto, travou-se uma breve conversa, por meio de um formulário com 

questões escritas com os alunos, (anexo 5), acerca dos conteúdos a abordar nas conversas e seus 

direcionamentos. Neste contexto, percebemos que se sentiram preparados para agirem de uma 

forma autónoma, flexível, eficaz e criativa, materializando e promovendo aprendizagens, por 

meio da visita.  

Assim, as crianças puderam conhecer que a tradição oral de transmissão do 

conhecimento, típica das sociedades africanas, só tem sentido com a proximidade do 

interlocutor, (fig.20 e 21), já que, para o africano, a comunicação tem que ser viva, dinâmica, e 

essa energia viva não é transmitida por meio das letras.  

                                                 
26Tacuruba é uma palavra indígena, o mesmo que itacurua. Disponível em: 

http://www.dicionarioinformal.com.br/significado/tacuruba/4313/. Pesquisa realizada no dia 25 de janiro de 2018 

 

http://www.dicionarioinformal.com.br/significado/tacuruba/4313/
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Posteriormente, na comunicação promovida em sala de  aula, constatou-se que o grupo 

conhecia já todos os objetos, referindo-os pelo nome e alguns indentificavam-nos e 

reconheciam-nos, afirmando já, a sua existência em suas casas e todos se mostraram muito 

interessados na atividade. 

Através do diálogo foi possível verificar que todas as crianças presentes, dominavam 

os conteúdos e os nomes dos objetos, além de perscutarem atentas e interessadas o diálogo e 

conduzirem elas mesmas as conversas, aplicando o que aprenderam nas visitas.  

Consequentemente, podemos afirmar, reiterando que o estudo fomentou a observação 

e a experimentação, através do contacto com a realidade, pelo que devemos ter a capacidade de 

entender e compreender a relevância da aplicação de princípios pedagógicos fundamentais 

relativamente às diferentes áreas. 

Conhecer a forma de vida dos moradores mais antigos da comunidade é um dos 

fatores importantes na cultura afro-brasileira, onde todos os elementos da vida estão 

interligados.  

Neste âmbito, enfatizamos que a religião, a política, a família, o território, a moradia 

somente tem a sua função plenamente cumprida se estão intrinsecamente relacionados e a sua 

existência formal e estrutural está profundamente conectada com a estrutura dos demais itens da 

vida.  

Assim, realizarmos o estudo da história de vida dos sujeitos históricos pela história 

oral, permitiu identificar as experiências particulares e coletivas dos membros das famílias, 

desvelando o passado com interpretações que os sujeitos dão no presente.  

 

                

Fig. 22 e 23: Observação do trabalho coletivo em família e diálogo com moradores na comunidade quilombola de São José 

Fonte: do autor 

 

Antes e durantes as aulas de campo, a importância da forma do diálogo e a postura do 

aluno, foram sempre discutidos em sala de aula e durante os percursos que fazíamos a pé, da 

escola às famílias, ou ainda dentro do ônibus escolar, quando a visita era numa comunidade 

distante. Segundo Thompson, (1992), é preciso ter disposição para ficar calado e escutar.    
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  Outra experiência que tivemos em relação à busca da memória, na família dos alunos 

incidiu e consolidou a compreensão de que a história está na relação viva do dia-a-dia das 

pessoas, sejam elas crianças, adultas ou idosas, possibilitando assim a relação passado/presente, 

(fig. 24 e 25).  

 

   

Figuras 24 e 25: Fontes da história local registadas pelos estudantes 

Fonte: do autor  

 

A importância da história oral permite ao pesquisador o contacto direto com a fonte, e 

o recurso da entrevista é importante para fazer aparecer uma história oral. Como se trabalhou e 

incidiu na memória das famílias é imprescindível salientar que:  

 
os historiadores orais podem escolher exatamente a quem entrevistar e a respeito do que 

perguntar. A entrevista propiciará, também, um meio de descobrir documentos escritos e 

fotografias que, de outro modo, não teriam sido localizados (Thompson, 1992, p.25). 

 
 

Ecléa Bosi (1995) relata que as lembranças evocadas e transmitidas por um sujeito 

estão presas à sua trajetória de vida, o que permite oferecer um testemunho das transformações 

ocorridas ao seu redor e, ao mesmo tempo, produzir uma análise das mudanças por eles 

percebidas. 

A partir das visitas e entrevistas no meio familiar, o grupo de estudantes 

compreenderam que o saber espontâneo sem escrita só foi possível repassar à família, devido à 

memória herdada pelos avós. Em concreto, o contacto com as pessoas da comunidade permitiu a 

observação, interação e o diálogo, e revelaram comportamentos e atitudes de valor quando 

questionadas.  

 

De seguida, importa evidenciar a eficácia do trabalho desenvolvido, quer seja em 

grande grupo ou em pequenos grupos. Foram exploradas as experiências das aulas externas 

através do diálogo em turma. 

 Foi o momento de saber as conceções prévias das crianças, efetuando-se diversas 

questões sobre a temática, as histórias de vida dos alunos, as descobertas das origens e a forma 

de organização familiar e suas memórias:   
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- por quê a comunidade de PICADA tem esse nome? 

- quando surgiu? Como? Porquê? 

- quantos membros têm as famílias?  

- origem  da  família? Entre outras (anexo 5). 

Constatamos, assim, que os alunos não tinham qualquer ideia em relação ao tema. 

Entre as questões trabalhadas com o objetivo da descoberta, observação e investigação, os 

diversos comportamentos da família em relação à memória comunitária, a descoberta 

importante foi a origem do nome da comunidade de Picada. Aqui, todo o grupo envolvido na 

temática da memória e o tempo histórico, decobriram pela primeira vez a narrativa de origem da 

comunidade.  

  Recorrendo a esta estratégia, foi possível comprovar novos saberes sobre sua 

comunidade. A competência comunicativa engloba conhecimentos complexos de comunicação, 

expressão e raciocínio que são identificados quando as crianças se envolvem em conversação 

(Nelson 1985, citado por Mendonça, 2002, p.51). 

Avalia-se também o novo entendimento sobre fontes históricas ao mostrar na prática 

que o conceito de fonte histórica ultrapassa as publicações do material didático e documentos 

históricos, sendo definidas aqtualmente como qualquer objeto que possua vestígios da 

trajetória humana, seja fotografias, diários, áudios e vídeos, ou qualquer outra informação de 

qualquer pessoa. (Orla, 2007, p. 73). 

 

3.4.3. Religiosidade afro-brasileira. 

 

Pensar a religiosidade afro na sala de aula é pensar nos traços histórico de resistência, 

ou assimilação no cotidiano e no imaginário permeado por práticas diversas. Jurkevics afirma 

que no processo de resistência quanto à religiosidade 

[...] ao expressar o colorido das imagens, o movimento das danças e das procissões, o som dos 
cânticos e dos louvores, os negros e mestiços rompiam com a exploração e a exclusão a que 

estavam sujeitos, para recriarem um mundo próprio, distante do mundo dos brancos, onde 

podiam ser “reis” e “rainhas”, pelo menos enquanto duravam os festejos.  (Jurkevics, 2006, p. 

206). 

 

Optamos, assim, por trabalhar a diversidade que se expressa no Parecer CNE/CP nº 

03/04º que: 

fomenta a necessidade de trabalhar a diversidade, não se tratando de substituir uma cultura 

determinante de raiz europeia por uma de matriz africana. O que se pretende é valorizar e 

expandir o foco dos currículos escolares para a diversidade cultural, racial, social e econômica 

brasileira. (Brasil, 2004, p. 17). 
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O aprofundar do conhecimento da história da religiosodade afro-brasileira suscitou a 

compreensão e ênfase de sua inclusão no ensino e aprendizagem, como forma de combater o 

preconceito, a prática do racismo e a intolerância religiosa, no âmbito escolar e comunitário. 

O assunto foi trabalhado nas turmas do 8º e 9º ano A e B, a partir do segundo semestre 

de 2016, até ao final do mês de novembro, nos turnos matutino e vespertino.  

As tarefas foram desenvolvidas nas salas de aula, promovendo visitas a comunidades 

tradicionais Quilombolas, em dia de eventos com 102 alunos, entre 13 a 18 anos. Deste total, 

participou das aulas de campo, apenas um grupo de 60 alunos, devido à limitação do transporte 

escolar. Visitamos no decorrer das aulas, duas comunidades que expressavam por meio de festas 

religiosas os assuntos que estudamos em turma.  

A abordagem inicial aconteceu na sala de aula, (fig. 26 e 27), afim de compreenderem 

algumas raízes históricas das festas e religiões afro-brasileiras, sobretudo o tambor de mina, o 

tambor de crioula e o Umbanda, no Maranhão e no Município de Anajatuba.  

As discussões em sala de aula, incindiram em questões sobre o saber da turma, ou até 

mesmo do aluno individual, no que se refere ao Tambor de criola, da Umbanda/macumba27, ao 

tambor de mina e às demais festas e religiões de matriz africanas existentes no Município. 

Algumas das perguntas efetuadas aos alunos, para inferir das suas conceções prévias foram:  

 - quem já visitou um terreiro de Umbanda, ou mina, ou já viu um ritual religioso de 

umbanda ou mina? 

- que ideia têm das práticas religiosas de matriz africana nas comunidades que moram 

no Município em geral?  

- quais os comentários mais frequentes que ouvem, ou se pronunciam na escola, ou 

comunidade sobre as religiões de matriz africana?  

 

Como se constata e infere do gráfico 18, as respostas advindas da maioria dos alunos, 

quanto ao conhecimento do grupo sobre a temática discutida, destacam a realidade das turmas, 

(8º e 9º ano A e B), a respeito do assunto abordado e explorado. Salientam, assim, que não 

conheciam os rituais, nem as casas de terreiros, mas que alguns já haviam assistido a rituais; 

outros afirmaram, não conhecerem por que tinham medo, pois consideravam-nas como práticas 

demoníacas, bruxaria e feitiçaria.  

 

                                                 
27  Umbanda é uma religião brasileira formada através de elementos de outras religiões como o catolicismo ou espiritismo juntando 

ainda elementos da cultura africana e indígena. A palavra é derivada de “u´mbana”, um termo que significa “curandeiro” na língua 

banta falada na Angola, o quimbundo. A umbanda tem origem nas senzalas em reuniões onde os escravos vindos da África 

louvavam os seus deuses através de danças e cânticos e incorporavam espíritos. Disponível em 

https://www.significados.com.br/umbanda. Pesquisa realizada em 23 de janeiro de 2017. 

https://www.significados.com.br/umbanda
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Gráfico 18: Conhecimento dos alunos sobre a religiosidade afro-brasileira 

 

Fonte: do autor 

 

 Neste contexto, verificamos e é notório que avaliam as práticas religiosas, 

relacionando-as com o espiritismo, a magia, a feitiçaria, entre outros. Porém os comentários 

mais comuns remetem e enfatizam que as práticas religiosas de origem africana são 

caracterizadas como de origem demoníaca, principalmente na perspetiva dos alunos que 

frequentam grupos religiosos cristãos.  

Neste âmbito, promoveu-se a observação atenta e pormenorizada de figuras e pela 

consequente representação das mesmas, os alunos foram interiorizando os diferentes saberes e 

comportamentos culturais dos temas discutidos, promovendo, em simultâneo, o gosto pela 

descoberta dos grupos tradicionais existente no Município.  

Após esta exploração livre, o diálogo estabelecido com as turmas incidiu em discutir a 

discriminação subjacente às respostas e responsablilizar o grupo de investigação, por descobrir, 

identificar e indiciar quais os ritos desconhecidos pelos alunos e pela grande maioria da 

população. 

Do grupo total, foram formados dois menores, para a investigação nas comunidades 

(fig.27). 

   
Fig. 26 e 27: alunos do 8º e 9º ano em aula com o tema “religiosidade afro-brasileira. 

Fonte: própria 
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No âmbito dos estudos em sala de aula, sobre a religiosidade, organizamos ainda duas 

visitas a dois eventos distintos, nas comunidades quilombolas em datas diferentes: 

- uma, a um encontro de Pais de Santo e Mães de Santo28 na comunidade quilombola 

de São Roque, (fig. 28);  

- outra a um festejo do Divino Espírito Santo, na comunidade de Bom Jardim, (fig. 

29).  

É importante frisar que na visita participaram alunos de outra confissão religiosa, de 

Igrejas Evangélicas. Estes, assim como todos os outros ao observarem os ritos, as músicas e as 

danças, observaram e avaliaram a prática religiosa. 

    

Figura 28 e 29: Práticas religiosas afro-brasileiras assistidas pelos estudantes em aula de campo 

Fonte: do autor 

 

No que concerne às fig. 28 e 29, verifica-se ainda o contacto direto dos alunos com as 

práticas culturais afro-brasileira em seu entorno.  

A partir de então, os diversos questionamentos surgiram após a visitação aos locais de 

cultos afro. Estes questionamentos incidiram nas mesmas perguntas anteriores, que se centram 

no preconceito em relação às práticas religiosas.  

No que concerne aos conhecimentos e perceções prévias, a priori do estudo sobre a 

temática tinhamos percebido que quase todos, no grupo, apresentavam algum discurso 

preconceituoso como o explicitado, atrás, não aceitando a diversidade/diferença. 

A posteriori questionados sobre as práticas a que assistiram, os respetivos locais e as 

informações sobre essas mesmas práticas religiosas, a maioria dos alunos demonstrou quebra de 

preconceito nas suas respostas, novas perspetivas e aprendizagens sobre o assunto e mais 

interesse em continuar a aprender, como se analisa no gráfico 19.  

                                                 
28 Pai de Santo (pré-AO 1990: pai-de-santo), pai de terreiro, babalorixá, babaloxá, babá, padrinho de umbanda, chefe de 

terreiro, zelador de santo e cacique são termos usados nas religiões afro-brasileiras para designar a pessoa responsável ou que possua 

autoridade máxima de um terreiro ou tenda. Disponível em https://pt.wikipedia.org/wiki/Pai_de_santo. Pesquisa realizada em 23 de 

janeiro de 2017. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Acordo_Ortogr%C3%A1fico_de_1990
https://pt.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B5es_afro-brasileiras
https://pt.wikipedia.org/wiki/Terreiro_de_candombl%C3%A9
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pai_de_santo
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Gráfico 19: Avaliação dos alunos nas aulas de campo 

 

Fonte: do autor 

 

No espaço escolar aprofundamos mais argumentos, abordando e explorando o que 

viram e puderam conceber.  

Visamos, assim, colmatar o que de acordo com (Fernandes 2008, p. 246), por certo 

contribui para o processo de intolerância religiosa, uma vez que seus mitos são preservados e 

retransmitidos de geração em geração.  

Assim, refletimos critica e pessoalmente com o grupo sobre outras questões 

inerenetes:  

- como se origina a intolerância? 

- quais as suas diversas vertentes? 

- em que contextos? 

- qual o alvo principal? 

 

Assim, inferimos em conjunto, com uma participação elevada dos alunos, que a 

intolerância visa alcançar sobretudo, a cultura Negra, em todas as suas nuances, perpassando 

pelo contexto social, o que por sua vez abarcará a religião, a economia e a raça em si e sua 

interculturalidade na nossa realidade local.  

A abordagem dos conteúdos e metodologias, permitiu e estimulou os adolescentes a 

estudarem o trabalho conjunto entre dois, ou mais campos de conhecimentos distintos, em busca 

de um trabalho interdisciplinar.  

Para nós é importante trabalhar a interdisciplinaridade, de forma a tornar o processo de 

ensino e aprendizagem mais proveitoso, positivo, profícuo, rentável, eficaz e de qualidade. Para 

Fazenda, (2002, p. 64, b)), a atitude interdisciplinar deve estar contida nas pessoas que pensam 

o projeto educativo.  

Os temas sobre a religiosidade Afro-brasileira correspondem a questões presentes na 

vida cotidiana do educando e foram integrados no currículo, por meio da transversalidade, 
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fazendo entender que nem sempre é necessário a criação de um novo projeto, mas que esta 

temática deve ser inserida nos projetos já existentes no espaço escolar,  

 

3.4.4. A Cultura, a musicalidade e a culinária afro brasileira. 

 

Esta temática foi trabalhada, durante todo o ano letivo nas turmas de 6º ao 9º ano do 

Ensino Fundamental, desde que iniciamos os trabalhos sobre os diversos reinos africanos e as 

nações africanas, até ao final do projeto, incidindo num conjunto de conceitos sobre a cultura 

afro-brasileira subjacente ao dia-a-dia dos alunos e da comunidade escolar. O planejamento 

didático destes conteúdos foi exequível entre os meses de outubro e novembro de 2016. 

Os conteúdos sobre a história e Cultura Afro-Brasileira foram trabalhados no currículo 

escolar, a partir da interdisciplinaridade e transdisciplinaridade, de forma a que houvesse o 

envolvimento da escola como um todo, dinamizando também a comunidade extraescolar.  

Os conteúdos conceituais explorados em sala de aula incidiram sobre: 

- a Capoeira, o Tambor de mina, a Macumba, o tambor de crioula, o terecô, a festa do 

divino Espírito Santo, o Reggae maranhense, o carnaval, o Bumba-meu-boi maranhense, a 

culinária local e a língua.  

As abordagens inicialmente debruçaram-se, nomeadamente sobre a área de 

conhecimento de mundo e formação pessoal, em que ficou demonstrada a necessidade dos 

alunos em relacionarem os saberes propostos, com os conteúdos e o vivido na prática, no seu 

dia a dia.  

Os temas trabalhados visaram contribuir para o resgate das contribuições dos povos de 

matriz africana e afro-brasileira e para a formação da nossa sociedade, sobretudo o resgate da 

autoestima dos afrodescendentes, bem como a construção da igualdade racial na comunidade 

escolar.  

Algumas das questões incidiram no seguinte: 

- Quem já assitiu a um desfile numa escola de samba?  

- Quem são as pessoas que aparecem à frente do desfile?  

- Como é apresentado esse ritmo musical no Brasil?  

- Quem já avaliou ou analisou a letra das músicas do samba de enredo29?  

- Quais os nomes de cantores brasileiros Negros, podem citar e exemplificar? 

 

                                                 
29 O samba-enredo, também chamado de samba de enredo, é um sub-gênero do samba moderno, surgido no Rio de Janeiro 

na década de 1950, feito especificamente para o desfile de uma escola de samba. Disponível em: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Samba-enredo. Pesquisa realizada em 06 de janeiro de 2018 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Samba
https://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1950
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escola_de_samba
https://pt.wikipedia.org/wiki/Samba-enredo
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Partindo do diálogo livre e coordenado pelo educador, nas suas áreas disciplinares, 

propôs-se inicialmente, em cada aula, cada professor indagar e inferir do conhecimento 

preliminar do grupo, sobre a cultura em geral, a culinária e a música afro brasileira, por meio 

destas questões.  

A escolha de questões abertas deve-se ao facto das turmas do 6º ao 9 ano, do 2º CEB 

possuirem alunos com capacidades diversas e existirem outros mais novos, mas que se 

encontravam mais desenvolvidos mentalmente.  

O auxílio de perguntas como mobilização inicial dos estudos visou verificar o que 

sabiam e acompanhar a evolução dos mesmos, durante e depois dos estudos.  

Por já estarmos trabalhando a temática no seu contexto geral, o saber prévio dos 

alunos sobre o Samba, os cantores e os alimentos foram bem expressivos, mas de forma solta e 

espontânea, constatando-se que sabiam algo, mas muito pouco.  

Quanto à letra das canções referentes ao samba em geral e demais ritmos musicais 

afro, os alunos por unanimidade, responderam não saber do que se tratava. Algumas das 

respostas se fundamentaram nas indumentárias em que cada ritmo musical se apresenta, (fig 30 

e 31) e como surge.  

 

 
Figura 30 e 31: Escola de Samba da magueira em desfile no Rio de Jeneiro – 2016 

Fonte: www.google.com.br/search?q=imagem+escola+de+samba+mangueira+2016&tbm 
 

Constatamos que após a visita e o contacto com uma escola de Samba e outras 

experiências, no âmbito da música, como se pode observar, mais à frente, (fig. 36 e 37), além da 

exploração dos conceitos na leitura e interpretação de textos, a maioria dos alunos ficou a saber 

e dominar os conteúdos, demonstrando que sabiam, pois queriam participar e responder todos, 

em uníssono. 

 

No que concerne à temática da culinária, a planificação foi feita com o objetivo de 

reconhecer as nossas influências culturais na culinária brasileira e na culinária local das 

comunidades.  
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O trabalho sobre essa temática ocorreu em todas as turmas do 6º ao 9º ano, no mês de 

novembro, na primeira metade do mês, por motivos estratégicos da Semana da Consciência 

Negra, que celebramos no Brasil e também no Município de Anajatuba.  

Envolveram-se diretamente 30 alunos em 6 grupos de 5 pessoas para a preparação e 

amostra dos alimentos (fig. 32/33); outros dois grupos de 6 estudantes de ambos os sexos 

ficaram responsáveis pela pesquisa da origem dos alimentos e sua história e importância na 

culinária brasileira.  

Neste âmbito, passamos ao auxílio de perguntas, como mobilização inicial dos 

estudos, visando verificar o que sabiam e acompanhar a evolução dos mesmos, durante e depois 

dos estudos.  

 Visando saber as conceções prévias dos alunos, em relação à temática no seu contexto 

geral sobre os alimentos, as respostas foram bem expressivas, de forma solta e espontânea, 

constatando-se que sabiam algo, mas muito pouco, sobretudo no que se referia à origem dos 

alimentos e quem inventara certos pratos típicos.  

 

- Quem já se alimentou de feijoada, galinha ao molho pardo, cuscuz, arroz com 

toucinho de porco (maria izabel), cuchá, angú, pamonha e outros alimentos semelhantes? 

- Qual a origem destes alimentos? 

- Sabem quem inventou, ou criou estes pratos típicos na nossa culinária? 

 

        
Fig. 32 e 33: amostra da culinária afro-brasileira presente no dia a dia das refeições das famílias locais 

Fonte: do autor 

 

A alimentação (ou mais exatamente a comida, a refeição, o gosto ou o paladar) é 

essencial aos olhos dos fundadores de uma antropologia. Os escritos de Freyre e Cascudo sobre 

a alimentação, inauguram um novo campo de investigação no Brasil, apenas recentemente 

redescoberto pela academia de ciências sociais. 

Neste contexto, Câmara Cascudo (2013) destaca que:  

tais hábitos, ainda sobreviventes em diversas modalidades contemporâneas de expressões 

culturais populares no mundo rural e urbano, são percebidos como alguns dos alicerces sobre os 

quais se edificou a formação da nacionalidade brasileira (Cascudo, 2004, p. 241).  
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Sob esse aspecto, o autor reedita as teses clássicas de interpretação sobre o Brasil, 

insistindo sobre a ideia da mestiçagem como fundamento da identidade nacional. 

Assim, a temática seguiu explorando os conhecimentos prévios dos alunos, em relação 

à culinária, demonstrando estes que conhecem alguns dos alimentos referidos, mas sobre a 

origem dos mesmos, tal já não se verifica.  

Os alimentos explorados à realidade dos alunos foram:  

- o cuchá de vinagrera: uma espécie de bobó de folhas de vinagreira, originário da 

África Oriental Tropical (Hibiscus SabdariffaL)30; 

- farinha de mandioca: planta leitosa da família das Euforbiáceas, originária da 

América do Sul, (Manihot utilíssima Pohl). A farinha branca e a vermelha são os alimentos 

mais populares das comunidades Quilombolas do Município de Anajatuba; 

 - beijú de tapioca: chamado de pão da terra pelos indígenas do Maranhão. É o 

complemento do café da manhã em muitas famílias da zona rural do nordeste brasileiro; 

- peixe frito: é um alimento muito popular no Município de Anajatuba e na baixada 

maranhense e tem sua origem no cardápio europeu; 

- arroz: é o prato típico das comunidades quilombolas e está entre o terceiro alimento 

mais consumida no mundo, entre outros alimentos. 

Na sequência da exposição, relativa aos conteúdos, os alunos continuaram explorando 

os conceitos na leitura e interpretação de textos, na montagem de um painel com figuras de 

alimentos típicos das comunidades que ilustram a culinária afro brasileira, na elaboração de 

cartazes ilustrativos e ainda numa exposição e amostra de comidas típicas na própria escola, 

como encerramentos dos assuntos sobre a culinária afro-brasileira, todos os alunos ficaram a 

saber e dominar a diversidade dos alimentos e respetiva origem.  

As diversas temáticas coincidiram com o projeto da semana da Consciência Negra que a 

Secretaria Municipal de educação propôs à escola trabalhar. Deste modo, a planificação e as 

metodologias de trabalho surgiram no coletivo e os professores trabalharam nas respetivas áreas 

os assuntos que lhes eram propostos, sendo assim distribuídos: 

 

3.4.4.1. No âmbito da história, geografia, artes, filosofia e Ensino religioso:  

 

No âmbito do processo de socialização que a escola cumpre ao trabalhar a cultura do 

Negro, em contexto transdiciplinar, tornou-se exequível a seleção e organização de conteúdos 

de aprendizagem, na área do conhecimento de mundo.  

                                                 
30  Boletim da Comissão Maranhense de Folclore - CMF     Nº 38. agosto de 2007 
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Neste contexto, o estudo realizado por outros profissionais da escola, incidiu numa 

proposta de educação transformadora, capaz de relacionar as diversas áreas do conhecimento, 

assumindo uma postura de respeito pelas diferenças, solidariedade e integração da natureza.  

Diante desta realidade, Morin (2010 p. 99) salienta que:  

reformar um pensamento é um problema paradoxal, pois para reformar o pensamento é 

necessário antes de tudo reformar as instituições que permitem esse novo pensar. Mas para 

reformar as instituições é necessário que já exista um pensamento renovado. Este não deve ser 

ultrapassado deve começar por movimentos marginais/ movimento piloto pelas universidades e 
escolas de boa formação. O grande problema é a reeducação dos educadores. 

 

A exploração e consolidação dos conhecimentos incidiram em: 

 

• aulas expositivas, análise e compreensão de vídeos que incidem nas manifestações 

culturais afro-brasileiras; atividades didáticas como a construção de mapas das 

comunidades tradicionais quilombolas, diversas visitas, construção do mapa do 

município e cartazes com imagens (fig. 34 e 35);  

        

Fig. 34 e 35: Alunos do 8º A, construindo mapas das comunidades tradicionais quilombolas. 

Fonte: própria 
 

• estudos do caminho geográfico feito da África para o Brasil por meio de sites e o mapa 

mundi;  

• realização de pesquisas de instrumentos musicais de origem africana, planejamento e 

seleção de materiais alternativos para a confecção deles. 

• promoveram reflexões e discussões em sala de aula de reportagens jornalísticas e textos da 

atualidade que tratam sobre o tema; 

• audições, leituras e interpretações críticas de Músicas da cultura africana como o samba, a 

batucada, capoeira, o reggae e o bumba-meu boi; 

 

Acresce às atividades anteriores e já descritas, que o grupo já tinha conhecimentos 

prévios sobre os temas trabalhados, nas respetivas disciplinas e já haviam adquirido a 

compreensão básica, antes que outros professores aprofundassem os estudos. 
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3.4.4.2 No âmbito do português, matemática, ciências e Educação física e Educação 

Musical- interdisciplinaridade 

 

Os conhecimentos adquiridos na interação das disciplinas, para se ir além delas, 

revela-se como um possível caminho para a educação escolar que valoriza vários aspetos como: 

as relações interpessoais, as emoções, a sustentabilidade, a diversidade, a criatividade, entre 

outros.  

Assim, o estudo através do nosso projeto incidiu nas diversas áreas: da linguagem, da 

matemática e educação física, promovendo a interdisciplinaridade e desenvolvendo as 

estratégias/atividades que seguem: 

• promoção do estudo da literatura afro-brasileira; 

• interpretação e produção de textos;  

• elaboração de textos que evidenciem a importância da cultura afro-brasileira,   

• pesquisas de letras de músicas que abordem a temática; 

• pesquisas de palavras de origem africana que fazem parte do nosso vocabulário; 

•  atividades de leitura e escrita; 

•  construção de cartazes com as palavras pesquisadas; 

• representação, através de gráficos de comidas típicas e religiões que se destacam nas 

comunidades de Anajatuba. 

• estudos e apresentações de danças como o tambor de crioula e o reggae na escola e em 

comunidades tradicionais de terreiro e Quilombolas. 

 

Como salienta Silva (2005, p. 161), 

[...] a Africanidade brasileira abrange diferentes áreas, não precisam, em termos de programas 

de ensino, constituir-se numa única disciplina, pois podem estar presentes, em conteúdos e 

metodologias, nas diferentes disciplinas constitutivas do currículo escolar.  

 

Neste sentido, o trabalho interdisciplinar com o projeto se apresentou como uma 

possibilidade de ampliar o acesso a novas metodologias que possam garantir abordagens em que 

os envolvidos aprendem no processo de produzir, levantar dúvidas, pesquisar e criar relações 

que incentivam novas descobertas e reconstruções do conhecimento. E as relações que se 

estabelecem nesse processo, criam situações de aprendizagem e rompem com os limites do pré-

definido em relação aos conteúdos, uma vez que são os atores que estabelecem o ritmo do 

estudo. 

Os conteúdos voltados para a música e a dança foram os mais significativos para os 

estudantes e comunidade escolar em geral, além da amostra da culinária feita dentro da escola. 

Foi mais chamativo por que envolveu o ritmo, a dança e a saída dos alunos da sala de aula para 
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observar na prática alguns conceitos estudados e conhecidos apenas no ouvir dizer. Algumas 

manifestações de dança como o Tambor de crioula e o reggae foram discutidos em sala de aula, 

mostrado de forma teórica com imagens e vídeos, como se formou e se tornou patrimônio 

imaterial nacional. 

Quanto ao Tambor de crioula31, apresentado nas figuras 34 e 35, característico apenas 

do Maranhão, foi apresentado por um grupo de 20 crianças do 7º ano A e B, no salão da 

associação de moradores da comunidade escolar, (fig. 35) após o estudo em sala de aula.  

O canto, a dança e outros instrumentos acompanham o Tambor de crioula, (fig. 36 e 

37). O conjunto – tambor grande, “meião” e “crivador” - é conhecido como parelha.  Esses três 

tambores são de madeira afunilados e cobertos com couro preso por cravelhas. Estes conceitos 

foram explorados, na sala de aula e alguns alunos já os conheciam, mas outros não, porém 

posteriormente todos os ficaram conhecendo na prática, como mostram as ilustrações. 

 

   
Fig. 36 e 37: Práticas culturais afro-brasileiras assistidas pelos alunos em aula de campo 

Fonte: do autor 

 

Nos dois eventos com a participação dos alunos o que mais os encantou foi o ritmo 

dos tambores tocados por pessoas simples da comunidade. É difícil explicar e traduzir por 

palavras e aqui essa musicalidade do tambor, além de que a estrutura ritmica não é, realmente, 

simplória, como refere (Sodré, 1998, p. 25): na música negra, a riqueza rítmica deixa em 

segundo plano a melodia, que é simples, de poucas notas e frases pouco expressivas. 

O reggae foi trabalhado na sala de aula com os alunos de forma prática. Sendo este o 

principal ritmo musical dançado pelas pessoas nas comunidades quilombolas, convidamos as 

turmas para o pátio da escola, após as aulas teóricas.  

Este ritmo musical está incorporado dentro das práticas festivas e da programação 

cultural das pessoas, influenciando as relações de interação já existentes e como consequência 

                                                 
31 tambor de crioula ou punga é uma dança de origem africana praticada por descendentes de escravos africanos no estado 

brasileiro do Maranhão, em louvor a São Benedito, um dos santos mais populares entre os negros. É uma dança alegre, marcada por 

muito movimento dos brincantes e muita descontração. 

Disponível me: https://pt.wikipedia.org/wiki/Tambor_de_crioula. Pesquisa realizada em 17 de novembro de 2016.   Consultar 

Instituição Estrangeira 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Tambor_de_crioula
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criou-se um novo mercado de bens e trocas simbólicas desde sua chegada no Maranhão há 30 

anos. As potencialidades do ritmo interferem nos processos culturais locais, mas é lenta para 

atribuir uma representação de identidade cultural local, apesar da exploração dos principais 

veículos de comunicação. Ao mesmo tempo o reggae tem gerado uma crise de representação, 

não havendo mais padrões limitados para representar a realidade. Nas festas tudo é válido, 

resultando em uma crise ética e estética da juventude em especial. 

O repertório musical afro-brasileiro explorado de forma incompleta no contexto 

escolar, contribuiu na aprendizagem de forma significativa, pois, nos permitiu pensar uma 

metodologia viva e alegre, como possibilidade de construção de textos (paródias), produção de 

ritmos, movimento do corpo, tudo de forma prazerosa. 

A musicalidade afro-brasileira permanece como um dos principais elementos 

definidores da identidade negra na sociedade brasileira. Esta, tem reivindicado o samba e o 

carnaval de rua como um dos seus símbolos, apesar da apropriação como alegoria nacional, o 

samba, o reggae, e as batucadas dos tambores continua sendo praticado nas comunidades e 

reuniões familiares como música-evento. Algumas análises sobre a gestualidade, a ginga dos 

brasileiros na dança ou no futebol, fazem referências vagas à herança africana. 

 

3.4.5. A Avaliação da aprendizagem dos alunos com a aplicação do projeto Africanidades 

 

A criança, ou o indivíduo aprende, quando consegue relacionar, de maneira 

substantiva (não literal) e não arbitrária, as novas informações com uma estrutura de 

conhecimento específico que faz parte integrante da sua estrutura cognitiva prévia.  

Esta estrutura de informações foi exequível, através dos diversos assuntos explorados, 

no que concerne à história afrobrasileira, que foi relacionada com o que os estudantes já sabiam, 

ou seja, os seus saberes comungados e partilhados pelos membros da família e comunidade. 

Assim, esta relação promove, fomentando segundo Ausubel, (1967), as aprendizagens 

significativas, como o processo, através do qual uma nova informação se transforma em 

significado psicológico para o sujeito, através de atividades de ensino bem planejadas, onde os 

alunos aprofundam, modificam e ampliam os seus subsunçores. 

Os resultados do projeto contribuíram e foram conducentes a aprendizagens 

significativas, cognitivas e sociais dos alunos, fomentando comportamentos socialmente aceites, 

de acordo com algumas das normas da convivência social.  

Além disso, a experimentação com as atividades de campo ajudou-os a interagir de 

modo mais organizado, sendo mais cumpridoras das regras estabelecidas.  
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Assim sendo, no decorrer do projeto, os alunos foram tendo um relacionamento mais 

amigável e respeitoso, sem tantas agressões orais, principalmente em relação aos colegas 

Negros. Os conteúdos abordados e os conhecimentos adquiridos, de forma direta elevaram a 

autoestima, reforçando-os positivamente, permitindo que todas as crianças se sentissem 

valorizadas, por estarem aprendendo algo que poucos na escola e na sociedade conhecem - a 

história dos Quilombos e Quilombolas.  

O ensino ocorreu, de forma investigativa e alicerçado no pensamento crítico e 

construtivista, ou seja, trabalhamos com a ideia de que:  

 

nada, a rigor, está pronto, acabado, e de que, especificamente, o conhecimento não é dado, em 

nenhuma instância, como algo terminado. Ele se constitui pela interação do indivíduo com o 
meio físico e social, com o simbolismo humano, com o mundo das relações sociais; e se constitui 

por força de sua ação e não por qualquer dotação prévia, na bagagem hereditária ou no meio, de 

tal modo que podemos afirmar que antes da ação não há psiquismo nem consciência e, muito 

menos, pensamento. (Becker, 1993. p.88) 

 

A realidade comunitária foi feita por meio da observação, da participação, na 

elaboração e execução das atividades propostas. Levando em consideração o interesse, 

participação, criatividade, organização, legibilidade, leitura, escrita, interpretação e o 

relacionamento com todos.   

Considero que essas aprendizagens destacadas pelo grupo em diferentes momentos 

retrataram um pouco do que estudaram durante o ano letivo, e do que nomeamos de identidade 

quilombola. As crianças entenderam o processo do que seja Africanidades, isto é, o processo de 

modificação pelo qual os Negros passaram, mas no qual não perderam sua identidade, como 

muitos pesquisadores dizem ocorrer, pois, mesmo inseridos numa cultura branca/européia, 

conseguiram manter suas raízes culturais africanas.   

Os estudantes Negros reconheceram a existência da discriminação na sala de aula 

referente ao ser negro, assumiram que eles, sendo Negros também discriminavam outros 

Negros, mas destacaram que, após o trabalho desenvolvido no decorrer do ano com o projeto 

Africanidades, esse quadro mudou, pois, as pessoas passaram a se respeitar e a se tratar pelo 

nome.  

Foi notório, que eles não conheciam a cultura negra, nem a importância do negro, suas 

contribuições e valores, por isso os discriminavam, situação que mudou significativamente, 

após o aprofundar dos conhecimentos. 

Saliento também, que esta experiência pedagógica, igualmente me enriqueceu como 

Pessoa, pois além das minhas práticas pedagógicas serem bastante profícuas, pude inferir, que 

observando, verificando e experimentando, manipulando se gera e suscita um maior 

envolvimento, dinamismo, motivação, diálogo, interação social, cooperação e partilha, 
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originando-se um clima pedagógico muito mais rico de discussão, debate, troca de ideias, 

sugestões e interação social, consequentemente muito mais estimulante e enriquecedor, 

conducente a verdadeiras aprendizagens ativas e significativas. 

No que concerne à prática educativa, segundo (Nóvoa,1992), a formação do professor 

deve também estimular uma perspetiva crítica e reflexiva, sempre com a intenção de 

desenvolver, inovar e melhorar as práticas pedagógicas, o que se consegue através dos recursos 

disponíveis. 

O desafio que fica é o de saber, se o que fizemos terá reflexos no futuro. Como o 

projeto foi implementado num medio espaço de tempo e com algumas lacunas, por falta de 

fontes escritas, pensamos que alguns estudantes permaneceram com dúvidas e estas só seriam 

minimizadas através do aprofundamento do tema.  

É pertinente referir que nos suscitou o desejo de continuarmos a trabalhar o projeto na 

escola voltado para o preconceito racial, no ano subsequente, pois vivemos num país onde a 

herança do preconceito racial é muito presente, apesar de haver certa negação, ou omissão do 

problema. As marcas dessa herança cultural estão muitas vezes implícitas em letras de músicas, 

nos mass media e até mesmo na escola.  

Contudo, consideramos que foram promovidas aprendizagens no âmbito da formação 

pessoal e social, não apenas pela construção de saberes, capacidades e atitudes que lhe estão 

associados, mas igualmente pela vivência com os outros, em comunidade. As experiências 

organizadas promoveram e permitiram a progressiva intervenção da criança, individualmente e 

em grupo, contextualizada no grau de maturidade individual e grupal. 

Quanto ao futuro, tentarei sempre melhorar na minha profissão, incidindo e 

desenvolvendo um processo de ensino e aprendizagem, ao invés de expor apenas a matéria em 

si, procurarando criar condições para que os alunos busquem o conhecimento, desenvolvendo o 

gosto pelo saber. Procurarei ainda partir das suas conceções, que serão debatidas no seio de toda 

a turma, para posteriormente orientá-los a construirem o seu próprio saber e um conhecimento, 

claro e rigoroso.  

Investigarei com profundidade o tema sobre a identidade Quilombola e seus bens 

simbólicos, como a religião, a música, a dança, as festas populares, imbricados no cotidiano da 

comunidade e da escola, pela articulação da pesquisa e das conceções dos autores culturais que 

adentram, explorando a temática no século XXI. 

Por fim, quero acrescentar que se tivesse oportunidade de voltar a trabalhar este tema 

gostaria de o fazer de maneira diferente. A nível da prática, assumiria outra postura perante os 

alunos, utilizaria outro tipo de estratégias/atividades, algumas que envolvessem a presença mais 

pertinente dos familiares, outro tipo de materiais que estão disponíveis e que não foram 
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ultilizados para aprofundar melhor o tema do projeto, pela escassez de tempo e, por vezes de 

meios. Porém, valeu a pena…Até porque, no que concerne a esta questão, foi notória e 

significativa a melhoria do nível cognitivo dos alunos e dos docentes facilitadores das 

aprendizagens, o que ficou plasmado, na avaliação da aprendizagem efetuada pelo Ministério da 

Educação (MEC), em novembro de 2015, após a exequibilidade de nossa PES, verificando-se 

que durante o mesmo ano, houve uma melhoria muito significativa no Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) referente à escola onde efetuamos a 

exequibilidae da nossa PES.  

Reiteramos que Valeu a pena...e remetendo a Fernando Pessoa com ele corroboramos, 

afirmando que Tudo vale a pena, quando a alma não é pequena… 
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CONCLUSÃO  

 

Aqui, as palavras finais têm um caráter provisório, mas sempre proativo, pois acredito 

que há sempre uma conclusão da conclusão e que se está sempre a caminho… 

Assim, vivemos na certeza de que os valores se alteram, as ideias evoluem, a mão-de-

obra se aperfeiçoa, as práticas se transformam e mudam, os seres humanos avançam e as 

problemáticas subjacentes, aprofundadas e analisadas no nosso estudo, apresentam diversas 

interpretações, justificativas e certezas. De facto, ainda existem muitas lacunas a respeito das 

questões alvo de reflexão no nosso trabalho e acredito que poderiam ser melhor trabalhadas no 

estágio supervisionado, sem desmerecer que o processo de ensino e aperendizagem gerou 

grandes momentos de problematização, reflexão e discussões essenciais e cruciais, para a minha 

formação profissional. 

Assim, saliento as dificuldades que encontrei, o método que segui e os conhecimentos 

confrontados entre a teoria e a prática. A prática, enquanto práxis é, então, assumir a 

indissolubilidade entre a presunção e o exercício, ou seja, compreender que, na mesma 

atividade, coexistem as dimensões teóricas e práticas da realidade, em que o docente edifica a 

sua identidade, a partir de um movimento de alternância, que se constrói entre o saber e o saber 

fazer, entre a situação de formação e a situação de trabalho. 

A PES me proporcionou uma reflexão mais aprofundada sobre o processo de ensino e 

aprendizagem, em que entendi que apesar de quase dez anos, em sala de aula e da formação 

disponibilizada e oferecida pela Universidade, tal não é suficiente para formar e preparar os 

futuros professores, para o pleno exercício de sua profissão, até porque estamos sempre a 

aprender.  

Uma reflexão pertinente, durante o estágio, ocorreu no 2º ano do 1º CEB, no que 

concerne ao tipo de experiências de aprendizagem e ao modo como as deveria promover, 

fomentar e desenvolver, para que as crianças pudessem construir conhecimentos positivos. Este, 

me exigiu a busca de novas estratégias, visando que as experiências de aprendizagem fossem 

exequíveis, diversificadas, ativas, experienciais e intencionais. Consequentemente, é essencial 

promover experiências significativas e de utilidades para a aprendizagem, que fizessem sentido 

para a criança, estimulassem a resolução de problemas e a construção da autonomia; 

intencionais porque pensadas a partir do observado e do realizado, procurando responder às 

necessidades individuais das crianças e ainda da turma, como um todo.  

Tal, apenas foi possível devido à ajuda das professoras cooperantes e ao professor 

Regente, Dr. Sérgio Miguel Cardoso Mendes, sua colaboração e orientações, para poder 

melhorar em cada aula trabalhada, nos aspetos que poderia aperfeiçoar. A colaboração permite o 
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estabelecimento de ajudas, incentivos e encorajamentos de diferente natureza, entre os 

participantes - num sistema em rede.  Em vez de uma única perspetiva, podemos ter várias, o 

que pode promover maior clareza, sobre as questões investigadas. 

O estudo empírico constituiu um desafio, pois a questão da identidade Quilombola é 

um tema de bastante relevância, no meio pedagógico e social da sociedade brasileira em geral, e 

especialmente em Anajatuba. O assunto é contemporâneo e está atualmente ganhando maior 

atenção no meio acadêmico e coloca a cada dia novos dilemas e potenciais, para entender a 

identidade do povo remanescente de Quilombos no Brasil. 

As dificuldades para discorrer sobre a temática foram expressivas, quer pelos diversos 

elementos imbricados em relação à questão, o reconhecimento da identidade Quilombola e seus 

reflexos, no âmbito do processoo de ensino e aprendizagem, quer pela articulação das diferentes 

conceções dos autores investigados, ou ainda pela própria complexidade de se conceber uma 

adequada abordagem, visando compreender um sistema educacional complexo, somado a uma 

sociedade racista e excludente, que, mesmo tendo subjacente ao seu discurso a exaltação da 

miscigenação e da democracia racial, muito notória e forte o racismo e a cultura da 

superioridade entre as pessoas, o que se reflete dentro da própria escola.  

O estudo empírico foi significativo, podendo trabalhar a temática, em sala de aula. 

Tal, fez com que minha visão de historiador e de educador mudasse completamente a forma 

como trabalhar o ensino da História. A experiência foi extremamente significativa, pois ao 

conhecer e investigar a realidade da educação das comunidades Quilombolas, levou-me a 

sensibilizar e despertar o Município a trabalhar as políticas educacionais, em torno das 

comunidades tradicionais quilombolas e a reformular o currículo escolar, enfatizando e 

aprofundando a questão da Identidade étnico-racial e o ensino da história e cultura afro-

brasileira, a nível curricular em todas as escolas do Município. 

O tema ganhou espaço e vida, com o projeto Africanidades na escola, que trabalhei em 

2016, durante a PES, apesar das dificuldades ainda enfrentadas na exequibilidade e construção 

de uma metodologia direcionada à educação das relações étnico-raciais.  

Como o projeto foi implementado como Prática Pedagógica de iniciativa própria e os 

assuntos trabalhados, em sala de aula, precisariam de mais tempo para planejar, muitas 

estratégias que poderiam ser incrementadas, não o foram. Contudo, considero que foram 

promovidas aprendizagens, no âmbito da formação pessoal e social, não apenas pela construção 

de saberes, capacidades e atitudes que lhe estão associados, mas igualmente pela vivência com 

os outros e com a comunidade. 

Ainda há um longo caminho a percorrer, tanto no sentido de romper o silêncio e a 

invisibilidade histórica que acompanha a trajetória das comunidades Quilombolas e do ensino, 
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principalmente no Maranhão, como reconhecer a importância da cultura afro-brasileira e a longa 

história de luta dos afrodescendentes, por dignidade e cidadania.   

Por fim, acrescento que o presente estudo se revelou um processo fundamental de 

articulação de saberes teóricos e práticos dos processos de aprendizagem e compreensão do 

desenvolvimento dos alunos, a todos os níveis, mas sobretudo da leitura.  

Sabemos que educar não é apenas debitar as informações, é também tornar as crianças 

capazes de se desenvolverem, tanto a nível cognitivo como pessoal, preparando futuros cidadãos 

ativos, intervenientes e participativos na vida comunitária, contribuindo sempre para o Bem 

comum e individual, mas sem este nunca se sobrepor ao Comum. 
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portal.mec.gov.br/dmdocuments/orientacoes_etnicoraciais.pdf. Pesquisa realizada em 17 de 

março de 2017. 

portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb007_10.pdf. Pesquisa realizada em 18 março de 2017 

www.anajatuba.ma.gov.br/educacao. Pesquisa realizada em 18 de março de 2017. 

www.incra.gov.br/institucionall/...--/atos.../243-instrucao-normativa-n-57-20102009. Pesquisa 

realizada em 17 de março de 2017. 

www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6040.htm. Pesquisa realizada em 

16 de janeiro de 2017. 

www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2001/d3912.htm. Pesquisa realizada em 29 de janeiro de 

2017. 

www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/d4887.htm. Pesquisa realizada em 16 de janeiro de 

2017. 

www.seppir.gov.br/portal-antigo/arquivos-pdf/diretrizes-curriculares. Pesquisa realizada em 18 

de março de 2017. 

www1.educacao.pe.gov.br/.../História/História%20%20I%20%201º%20ano%20%20I....Pesquis

a realizada em 18 de março de 2017. 

 

Legislação 

 

Constituição Federal/1988. 

Decreto Federal 4.887 de 20 de novembro de 2003. 

Decreto n° 6.040, de 07 de fevereiro de 2007. 

Decreto nº 3.912/2001. 

Decreto nº 870 de 05/07/35. 

Decreto nº 870 de 05/07/35.  

Instrução Normativa de n° 20, de 19 de setembro de 2005. 

Instrução Normativa nº 57/2009. 

Lei 10.639 de 02 de janeiro de 2003.  

Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996. 

Lei Provincial nº 359, de 22 de julho de 1854. 

Lei nº 13.005/2014.  

Resolução da CEB/CNE, nº 7/20 

 

 

 

http://www.anajatuba.ma.gov.br/educacao
http://www.incra.gov.br/institucionall/...--/atos.../243-instrucao-normativa-n-57-20102009
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6040.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2001/d3912.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/d4887.htm
http://www.seppir.gov.br/portal-antigo/arquivos-pdf/diretrizes-curriculares
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Apêndice 1: Planificação na área de expressão e comunicação (2º ano)  

PLANO DE AULA 

IPP/PES 

Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto da Guarda. 

Prof. (ª) Orientador (a):  Sergio Mendes Prof. (ª) /Educador (a) cooperante:  

Aluno (a): Valdir Paiva. Local de Estágio: U. I. Adalgisa Mendonça Lopes 

Nível de Ensino: Fundamental I 

Disciplina: Português 
Data: 17 de setembro de 2015. 

Série: 2º ano B Tempo: 150 minutos 

Área/Tema Objetivos Conteúdos Recursos Avaliação 

F
R

A
S

E
 

•  Identificar os sinais de pontuação nas frases; 

• Identificar e reconhecer os tipos de frase (afirmativas, 

negativas, interrogativas e exclamativas);  

• Formar frases utilizando os sinais de pontuação 

adequados. 

• Aprender a escrever os vários tipos de frase. 

• Responder e completar exercícios propostos no livro 

didático. 

• Participaram da leitura e pontuação do texto proposto 

• Perceberam a importância dos sinais de pontuação como 

elemento que dá sentido ao texto 

• Tipos de frase: 

• Frase Interrogativa 

• Frase negativa 

• Frase afirmativa 

• Frase Exclamativa 

• Frase imperativa 

Notebook, data 

show, Livro 

didático, quadro 

branco, imagens e 

vídeos. Textos 

impressos 

O aluno será 

avaliado ao longo do 

processo de 

construção do 

conhecimento por 

meio de atividades 

diversas 
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Metodologia / sequência didática:  

• Iniciar a aula com um diálogo, a roda de conversa informal expondo, em slide, para as crianças uma frase afirmativa, uma frase negativa, uma frase 

interrogativa e uma frase exclamativa e questionar as crianças sobre as diferenças em cada uma. 

• Entregar para cada criança um texto aonde pode-se encontrar diferentes tipos de frase, após a leitura do teto iremos identificaras frases. 

Sumário: 

A leitura é uma prática social que envolve atitudes, gestos e habilidades que são mobilizados pelo leitor, tanto ao ato de leitura propriamente dito, como no que 

antecede a leitura e no que decorre dela. 

 

Referências:  Waltiach, Patricia: 2º ano / Patricia Waltiach... [et  al.]: Ilustrações Adilson Farias...[et al] – Curitiba: Positivo, 2012. 

http://revistaescola.abril.com.br/lingua-portuguesa/coletaneas/casa-vo-432177.shtml. Pesquisa realizada no dia 16/09/2015 

http://revistaescola.abril.com.br/lingua-portuguesa/coletaneas/casa-vo-432177.shtml
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Apêndice 2:  Planificação na área de linguagens, comunicação e expressão (2º ano) 

 

PLANO DE AULA -  Prática de Ensino Supervisionada 

Prof. (ª) Orientador (a):  Sergio Mendes Prof. (ª)/Educador(a) Cooperante:   Claudiana Cardoso Neves. 

Aluno (a): Valdir Piava  Local de Estágio: U. I. Adalgisa Mendonça Lopes 

Nível de Ensino: Fundamental I Data: 17 de setembro de 2015. 

Turma/Grupo: 2º ano B Tempo: 100 minutos 

Tema Objetivos Conteúdos Recursos Avaliação 

Antônimos e 

Sinônimos 

• Entender os conceitos de sinônimos e antônimos; 

• Localizar palavras que tenham sinônimos e 

antônimos nos textos; 

• Compreender os conceitos observados, por meio da 

realização de diferentes atividades; 

• Desenvolver atitude de interação, de colaboração e 

de troca de experiências em grupos; 

• Estimular o desenvolvimento oral do aluno. 

Fazer os registros no caderno e nas folhas de 

exercícios. 

 

 

 

• Palavras antônimas 

• Palavras sinônimas. 

• Livro didático; 

• Leitura de texto: “o frio 

pode ficar quente? ” 

• Fichas de exercício. 

• Quadro verde, giz, 

lápis de cor e papel, 

Recorte de revistas com 

imagens. 

O aluno será 

avaliado ao longo 

do processo de 

construção do 

conhecimento 

trabalhado durante 

a aula. 

Metodologia/sequência didática 

• Correção da atividade da aula anterior; 

• Apresentação de palavras com sinônimos e antônimos 

• Exibição de vídeo e leitura compartilhada do texto “o frio pode ser quente” ; 
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• Formação da turma em pares e identificação de palavras opostas e semelhantes 

• Resolução de exercícios individuais com a mediação do professor. 

Sumário: 

Na literatura as palavras antônimas são utilizadas como recurso estilístico para destacar características de um personagem, ambiente ou mesmo emoções. 

Refereências 

Waltiach, Patricia: 2º ano / Patricia Waltiach... [et al.]: Ilustrações Adilson Farias...[et al] – Curitiba: Positivo, 2012 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/o frio pode ser quente. Acesso em 16 de setembro de 2015 

http://www.youtube.com/o frio pode ser quente/ Jandira Masur. Acesso em 16 de setembro de 2015. 

 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/o
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Apêndice 3: Planificação na área de matemática: a construção da dezena (2ºano) 

 

                                 PLANO DE AULA -  Prática de Ensino Supervisionada 

Prof. Orientador:  Sergio Mendes Prof. (ª) /Educador (a). Cooperante:  Maria de Fátima Pereira Martins. 

Aluno (a): Valdir Piava  Local de Estágio: U. I. Adalgisa Mendonça Lopes 

Nível de Ensino: Fundamental I Data: 14 de setembro de 2015. 

Turma/Grupo: 2º ano B Tempo: 150 minutos 

Tema Objetivos Conteúdos Recursos Avaliação 

M
A

T
E

M
Á

T
IC

A
: 

A
 C

o
n

st
ru

çã
o

 d
a

 d
ez

en
a

: 

C
o

n
ta

g
em

 e
 

a
g

ru
p

a
m

en
to

. 

• Aprender a contar agrupando quantidades. 

• Entender o conceito de unidade, dezena e centena. 

• Resolver situações problemas da vida real, que 

envolvam as quatro operações. 

• Desenvolver o raciocínio lógico matemático. 

• Conhecendo a dezena. 

• Explorando a realidade. 

• Cubinhos e barras. 

Dezenas e unidades. 

 

 

Notebook, data 

show, Livro 

didático, quadro 

branco, imagens 

papel A4, xerox, 

grãos de feijão. 

O aluno será avaliado 

ao longo do processo 

de construção do 

conhecimento por 

meio de atividades 

diversas 

Metodologia/ sequência didática 

• Oração da manhã com a mediação da professora da turma; 

• Apresentação do professor estagiário pela professora cooperante à turma; 

• Leitura de imagem exposta no quadro e discursão com os alunos a respeito do silencio  

• Leitura de cédulas de 05,10,20,50 e 100 reais. 

• Distribuição de grãos de feijão para resolução de atividade 

• Leitura e resolução de atividade com o livro didático e fichas de exercício 

Sumário:  

Referencias: 
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Apêndice 4: Planificação na área de matemática: a construção das centenas (2º ano) 

 

                                 PLANO DE AULA -  Prática de Ensino Supervisionada 

Prof. Orientador: Sérgio Mendes Prof. Cooperante:  Maria de Fátima Pereira Martins. 

Mestrando: Valdir Paiva Local de Estágio: U. I. Adalgisa Mendonça Lopes 

Nível de Ensino: Ensino Fundamental II Disciplina: Português Data: 16 de setembro de 2015 

Turma/Grupo: 2º ano b Tempo: 150 minutos 

Tema Objetivos Conteúdos Recursos Avaliação 

Construção de 

Dezenas e 

centenas 

•  Aprender a contar agrupando quantidades. 

• Resolver situações problemas da vida real, que envolvam 

unidade, dezena e centena. 

• Desenvolver o raciocínio lógico matemático. 

 

Construção de 

Dezenas e centenas. 

Livro didático, 

Grãos de feijão, 

Giz, quadro 

branco e folha de 

exercício. 

 

O aluno será 

avaliado ao longo 

do processo de 

construção do 

conhecimento 

trabalhado durante 

a aula. 

Metodologia/sequência didática 

• Chamada da turma pela professora regente 

• Revisar a aula trabalhada no dia anterior questionando aos alunos as principais partes da aula trabalhada; 

• Resolução de exercícios individuais com a mediação do professor. 

Sumário: 

Continuação do trabalho prático sobre os numerais.  
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Apêndice 5: Planificação na área de Ciências: os seres vivos e seus ambientes (2º ano) 

PLANO DE AULA 

IPP/PES 

Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto da Guarda 

Prof. (ª) Orientador (a):  Sergio Mendes Prof. (ª) educador (a) Cooperante:  

Aluno (a): Valdir Piava  Local de Estágio: U. I. Adalgisa Mendonça Lopes 

Nível de Ensino: Fundamental I 

Disciplina: Ciências 
Data: 18 de setembro de 2015. 

Turma/Grupo: 2º ano B Tempo: 150 minutos 

Área/Tema Objetivos Conteúdos Recursos Avaliação 

O
s 

se
r
es

 v
iv

o
s 

e 
se

u
s 

A
m

b
ie

n
te

s 

• Conhecer os diversos seres vivos existentes no planeta. 

• Compreender as formas de sobrevivências dos seres 

vivos nos seus ambientes. 

• Identificar os seres Vivos nos que tem pernas, 

nadadeiras, mamam e não mamam.  

• Os seres vivos com 

ciclos vitais. 

• Classificação dos 

seres vivos: com 

pernas e sem pernas 

Notebook, data 

show, Livro 

didático, quadro 

branco, lápis de 

cor imagens e 

vídeos, atividades 

impressas.  

O aluno será 

avaliado ao longo do 

processo de 

construção do 

conhecimento por 

meio de atividades 

diversas 

Sequencia didática 

• Começar perguntando aos alunos quais seres vivos eles conhecem. 

• Exibição de vídeos e comentários do que assistimos; 

• Apresentação de imagens de diversos seres no quadro e questionamentos com os alunos; 

• Identificar no livro os seres vivos e seus lugares de habitação; 

• Aplicar atividade sobre o tema estudado e acompanhar os alunos até o final da atividade. 
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Sumário. 

Referência: Waltiach, Patrícia: 2º ano / Patrícia Waltiach... [et  al.]: Ilustrações Adilson Farias...[et al] – Curitiba: Positivo, 2012. 
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PLANO DE AULA 

IPP/PES 

Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto da Guarda 

Prof. (ª) Orientador (a):  Sergio Mendes Prof. (ª) Educador (a) Cooperante:   

Aluno (a): Valdir Paiva  Local de Estágio: U. I. Adalgisa Mendonça Lopes 

Nível de Ensino: Fundamental I 

Disciplina: História  
Data: 17 de setembro de 2015. 

Série: 2º ano B Tempo: 150 minutos 

Área/Tema Objetivos Conteúdos Recursos Avaliação 

C
ri

a
n

ça
s 

n
o
 P

a
ss

a
d

o
 

•  Apresentar imagens que representa o dia-a-dia das 

crianças no período histórico da escravidão brasileira. 

• Contar história sobre a forma de vida da família no 

sistema escravista brasileiro no passado 

• Conhecer o que as crianças já sabem por meio de suas 

histórias 

• Demonstrar o que sabem (observando, comparando, 

testando, refletindo, sistematizando); 

• Respeitar e valorizar as diferenças, bem como a 

diversidade étnico-racial e a de gênero. 

• As crianças 

escravizadas no 

passado. 

• O lugar da criança hoje. 

Notebook, 

datashow, Livro 

didático, quadro 

branco, imagens e 

vídeos. Textos 

exritos, musicas. 

O aluno será 

avaliado ao longo do 

processo de 

construção do 

conhecimento por 

meio de atividades 

diversas. 

Metodologia/ orientação didática 

• Observação atenta das crianças com as quais trabalham, o conhecimento do seu contexto sociocultural e de suas famílias, a compreensão das suas reais 

condições materiais de existência, a consideração do potencial imaginativo, criativo e instigante da infância e a postura de escuta atenta das crianças. 

• Exibição de imagens durante toda a aula e conversa com as crianças sobre o modo de vida das crianças no passado e o modo de vida que deve ser dascrianças 
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hoje. 

Sumário: Durante a colonização do Brasil, entre 1500 e 1822, o cotidiano das crianças esteve envolto na exploração da mão de obra infantil. 

No entanto, a educação entre os indígenas foi diferenciada, depois assimilada pelo sistema educacional implantado pelos jesuítas. 

Referência: Bueno, Wilma de Lara. História: 2º ano / Wilma de Lara Bueno; Ilustrações. Aguida Horn. Curitiba: Positivo, 2012. 



123 

 

 

Apêndice 7: Planificação em Ciências: a água e seus estados físicos (6º ano) 

 

                                 PLANO DE AULA -  Prática de Ensino Supervisionada 

Prof. (ª) Orientador (a):  Sergio Mendes Prof. (ª)/Educador(a) Cooperante:  

Aluno (a): Valdir Piava  Local de Estágio: U. I. Adalgisa Mendonça Lopes 

Nível de Ensino: Fundamental II 

Disciplina: Ciências 
Data: 17 de setembro de 2015. 

Turma/Grupo: 6º ano B Tempo: 50 minutos 

Tema Objetivos Conteúdos Recursos Avaliação 

A água e seus 

estados físicos 

• Reconhecer os diferentes estados físicos da água; 

• Revisar a composição molecular da água e como se 

comporta essas moléculas em cada estado físico da água. 

• Compreender a relação entre a temperatura e a mudança 

de estado físico.  

• Perceber as características da água nos diferentes estados 

em que ela pode ficar. 

• Estados físicos da água 

e organização das 

moléculas. 

• Mudança de Estado 

físico da água: 

Solidificação. 

Notebook, 

datashow, Livro 

didático, quadro 

branco, papel A4, 

imagens e vídeos. 

A avaliação deve 

acontecer durante 

todo o processo, 

considerando 

participação, 

desempenho e 

colaboração dos 

alunos, relacionando 

o seu dia-a-dia como 

conteúdo da aula. 

Processos de Operacionalização 

• Observar inicialmente imagens da água e perceber sua importância para o ser humano e sua abrangência no planeta terra. 

• Fazer leitura visual e compartilhada sobre os estados fiscos da água 

• Observações e discussões dos estados físicos da água em nosso cotidiano. 
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• Trabalhar a temática em parceria com outras áreas do conhecimento. 

Sumário: 

A água é um recurso natural de valor inestimável. Mais que um insumo indispensável à produção e um recurso estratégico para o desenvolvimento econômico, 

ela é vital para a manutenção dos ciclos biológicos, geológicos e químicos que mantêm em equilíbrio os ecossistemas. 

Referencia:  

http://educador.brasilescola.com/estrategias-ensino/construcao-um-grafico-mudanca- estado-fisico-Agua, pesquisa realizada no dia 16/09/2015 

Barros, Carlos. Ciências/ Carlos Barros e Wilson Paulinho – 5ª ed. – São Paulo: Ática, 2012. 
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Apêndice 8: Planificação em Ciências: a água e seus ciclos (6º ano) 

 

 

 

  

 

                                 PLANO DE AULA -  Prática de Ensino Supervisionada 

Prof. (ª)  Orientador(a):  Sergio  Mendes Prof. (ª) /Educador (a) Cooperante:  

Aluno (a): Valdir Piava  Local de Estágio: U. I. Adalgisa Mendonça Lopes 

Nível de Ensino: Fundamental II Data: 18 de setembro de 2015. 

Turma/Grupo: 6º ano B Tempo: 100 minutos 

Tema Objetivos Conteúdos Recursos Avaliação 

A água e seus 

ciclos 

 

• Perceber as características da água nos diferentes estados 

em que ela pode ficar. 

• Saber que a água está presente no corpo humano e que é 

um componente importante para a sobrevivência 

• Compreender a importância da água para a saúde humana. 

• Conhecer o ciclo da água na natureza e sua relação com a 

vida 

• Compreender que as atitudes são muito importantes para a 

preservação do meio ambiente. 

• Estados físicos da 

água e organização 

das moléculas. 

• Mudança de Estado 

físico da água: Fusão 

e evaporação 

• O ciclo da água na 

natureza. 

• A filtragem natural do 

Solo. 

Notebook, 

Datashow, Livro 

didático, quadro 

branco, imagens, 

Desenhos 

animados e 

histórias infantis 

em que as 

gotinhas sejam 

personagens.  

A avaliação deve 

acontecer durante 

todo o processo, 

considerando 

participação, 

desempenho e 

colaboração dos 

alunos, relacionando 

o seu dia-a-dia como 

conteúdo da aula. 
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Sequencia didática. 

• Trabalhar a temática em parceria com outras áreas do conhecimento. 

• Fazer revisão da aula anterior com conversas informais. 

• Levantar hipóteses com perguntas sobre o conhecimento prévio do aluno em relação ao tema da aula. 

• Exibir vídeo: a turma da clarinha e o ciclo da água. 

Pedir que explique m o que entenderam com a exibição do vídeo 

Sumário: 

A água é um recurso natural de valor inestimável. Mais que um insumo indispensável à produção e um recurso estratégico para o desenvolvimento econômico, 

ela é vital para a manutenção dos ciclos biológicos, geológicos e químicos que mantêm em equilíbrio os ecossistemas. 

Referência: Barros, Carlos. Ciências/ Carlos Barros e Wilson Paulinho – 5ª ed. – São Paulo: Ática, 2012.  
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Apêndice 9: Planificação Português: os numerais (6º ano) 

 

                                 PLANO DE AULA -  Prática de Ensino Supervisionada 

Prof. (ª)  Orientador (a):  Sergio  Mendes Prof. (ª)/Educador(a) Cooperante: Fátima Verde 

Aluno (a): Valdir Piava  Local de Estágio: U. I. Adalgisa Mendonça Lopes 

Nível de Ensino: Fundamental II 

Disciplina: Português 
Data: 16 de setembro de 2015. 

Turma/Grupo: 6º ano B Tempo: 50 minutos 

Tema Objetivos Conteúdos Recursos Avaliação 

Os numerais 

• Conceituar numeral e sua forma de estudo na língua 

portuguesa. 

• Reconhecer, compreender e utilizar numerais no texto; 

• Utilizar corretamente a forma cardinal e ordinal dos 

numerais. 

• Apresentar em forma de tabela a classificação dos 

numerais para a compreensão detalhada dos mesmos. 

• Identificar os numerais em anúncios de textos propostos 

na aula. 

 

 

• Numeral: Conceito 

• Classificação do 

numeral: Cardinal, 

ordinal, multiplicativo e 

fracionário. 

Notebook, 

datashow, Livro 

didático, quadro 

branco, papel A4, 

imagens e vídeos. 

• Observação na 

forma de 

compreensão dos 

conceitos 

trabalhados. 

Processos de Operacionalização 

• Análise de imagens e discussões dos fatos que cada uma revela sobre a leitura dos numerais, 

•  Estudo do livro didático com a mediação do professor, compreendendo conceito de numerais e suas classificações.  

• Exemplificações dos numerais e seus usos na sociedade e em nosso dia a dia.  

• Trabalhar a temática em parceria com outras áreas do conhecimento. 
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Sumário:  

Os numerais traduzem em palavras o que os números indicam aos seres. Além dos numerais mais conhecidos, já que refletem a ideia expressa pelos números.  

Referências: Tavares, Rosemeire Aparecida Alves. Vontade de Saber Português, 6º ano. Conselvan. – 1 ed. – São Paulo : FTD 2012. 
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Apêndice 10: Planificação Português: os numerais (6º ano) 

 

                                 PLANO DE AULA -  Prática de Ensino Supervisionada 

Prof. (ª) Orientador (a): Sergio  Mendes Prof. (ª)/Educador(a) Cooperante: Fátima Verde 

Aluno (a): Valdir Paiva Local de Estágio: U.I.Adalgisa Mendonça Lopes 

Nível de Ensino: Ensino Fundamental II 

Disciplina: Português 
Data: 17 de setembro de 2015 

Turma/Grupo: 6º ano b Tempo: 100 minutos 

Tema Objetivos Conteúdos Recursos Avaliação 

Numeral 

 

 

• Utilizar corretamente a forma cardinal e ordinal dos 

numerais em atividade a ser resolvida na turma 

• Interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso, 

visando conceituar e classificar o numeral. 

• Classificar os numerais por meio de atividade prática em 

cardinal, ordinal, multiplicativo ou fracionário: 

Classificação dos 

Numerais: Cardinal, 

Ordinal, Multiplicativo e 

Fracionário. 

Livro didático, 

Data Show, 

Notebook, quadro 

branco, Imagens 

em Slide, folha de 

exercício. 

• Observação na 

forma de 

compreensão dos 

conceitos 

trabalhados para 

aprender os 

significados 

numéricos e aplicar 

no dia a dia na 

solução de 

problemas. 

Resolução de 

atividades diversas 

em sala de aula 
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Metodologia/sequencia didática 

• Revisar a aula trabalhada no dia anterior questionando aos alunos as principais partes da aula trabalhada; 

•  Discussões sobre a classificação dos numerais em turma com a mediação do professor 

• Resolução de exercícios no curso da aula como forma de motivar o aluno a participar da aula. 

• Trabalhar os conteúdos auxiliando-os com outras áreas do conhecimento 

 

Sumário: 

Os numerais traduzem em palavras o que os números indicam aos seres. Além dos numerais mais conhecidos, ja que refletem a ideia expressa pelos números.  

Referências: Tavares, Rosemeire Aparecida Alves. Vontade de Saber Português, 6º ano. Conselvan. – 1 ed. – São Paulo: FTD 2012. 
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Apêndice 11:  Exercício de português: os numerais (6º ano) 

 

RESOLUÇÃO DE EXERCÍCIO: OS NUMERAIS 

 

Aluno: _________________________________ Ano Escolar: 6º Ano_____ Nº_________ 

 

Disciplina: Português              Professora: Fernanda Menezes 

 

Data: 17/09/2015                                      DATA DA ENTREGA: 17/09/2015 

 

❖ NUMERAIS 

 

1) Complete com o numeral conveniente: 

a) Hoje é o ___________________ dia da semana. 

b) No ________________ dia do mês de setembro proclamou-se a Independência do Brasil. 

c) Junho é o ________________ mês do ano. 

d) Oito é o _______________ de quatro. 

e) D. Pedro ________________, filho de D. Pedro _____________, governou o Brasil durante 

quase _______________século. 

 

2) Escreva por extenso os numerais: 

a) Rodrigo e Rafael fizeram ______________pontos no jogo de basquete (16). 

b) Estamos no ____________________ mês do ano. (12º)  

c) Vinicius é o _______________________ da chamada. (29º) 

d) Leonardo comemorou o ___________________aniversário de seu avô. (60º) 

e) Philip tem _________________anos. (11) 

f) Marcos mora no ___________________ andar daquele prédio. (16º) 

g) Esta é a __________________ vez que lhe telefono! (1000ª) 

 

3) Classifique os numerais sublinhados em cardinal, ordinal, multiplicativo ou fracionário: 

a) Fernanda comeu um terço da torta. ________________________________ 

b) Esse filme é de segunda categoria. ________________________________ 

c) Luiza agora tem o dobro de trabalho na escola. _______________________ 

d) Beatriz e Sofia convidaram seis amigas para jantar em sua casa. _________ 

e) Metade da tarefa de Rafaela já foi feita. _____________________________ 

f) Aproximadamente cinquenta mães participaram da reunião. _____________ 
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g) Vamos apresentar agora a décima candidata. ________________________ 

 

4) Escreva por extenso os seguintes numerais cardinais: 

a) 236: _________________________________________________________ 

b) 703: _________________________________________________________ 

c) 6.562: ________________________________________________________ 

d) 28.517: _______________________________________________________ 

e) 90.448: _______________________________________________________ 

 

5) Escreva por extenso os seguintes numerais ordinais: 

 

a) 48º: _________________________________________________________ 

b) 51º: _________________________________________________________ 

c) 96º: _________________________________________________________ 

d) 231º: ________________________________________________________ 

e) 445º: ________________________________________________________ 
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QUADRO DOS PRINCIPAIS NUMERAIS  

Cardinais Ordinais Multiplicativos Fracionários 

Um primeiro - - 

Dois segundo dobro, duplo meio, metade 

Três Terceiro triplo, tríplice Terço 

Quatro Quarto Quádruplo quarto 

Cinco Quinto Quíntuplo quinto 

Seis Sexto Sêxtuplo Sexto 

Sete Sétimo Sétuplo sétimo 

Oito Oitavo Óctuplo oitavo 

Nove Nono Nônuplo Nono 

Dez Décimo Décuplo décimo 

Onze décimo primeiro Undécuplo onze avos 

Doze décimo segundo Duodécuplo doze avos 

Treze décimo terceiro - treze avos 

Catorze décimo quarto -  catorze avos 

Quinze décimo quinto -  quinze avos 

Dezesseis décimo sexto - dezesseis avos 

Dezessete décimo sétimo - dezessete avos 

Dezoito décimo oitavo - dezoito avos 

Dezenove décimo nono -  dezenove avos 

Vinte vigésimo -  vinte avos 

Trinta trigésimo -  trinta avos 

Quarenta quadragésimo -  quarenta avos 

Cinquenta quinquagésimo - cinquenta avos 

Sessenta sexagésimo -  sessenta avos 

Setenta septuagésimo -  setenta avos 

Oitenta octogésimo -  oitenta avos 

Noventa nonagésimo -  noventa avos 

Cem centésimo Cêntuplo centésimo 

Duzentos ducentésimo - ducentésimo 

Trezentos trecentésimo - trecentésimo 

Quatrocentos quadringentésimo - quadringentésimo 

Quinhentos quingentésimo - quingentésimo 

Seiscentos sexcentésimo - sexcentésimo 

Setecentos septingentésimo - septingentésimo 

Oitocentos octingentésimo - octingentésimo 

Novecentos nongentésimo  - nongentésimo 

Mil milésimo - milésimo 

Milhão milionésimo - milionésimo 

Bilhão bilionésimo - bilionésimo 
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Apêndice 12: Planificação em Geografia: a industrialização brasileira (7º ano) 

 

                                 PLANO DE AULA -  Prática de Ensino Supervisionada 

Prof. (ª) Orientador (a): Sergio Mendes Prof. (ª) /Educador(a) Cooperante: Francisco Wendell Dias Costas. 

Aluno (a): Valdir Paiva Local de Estágio: U.I. Adalgisa Mendonça Lopes 

Nível de Ensino: Ensino Fundamental II 

Disciplina: Geografia. 
Data: 16 de setembro de 2015 

Turma/Grupo: 7º ano B Tempo: 100 minutos 

Tema Objetivos Conteúdos Recursos Avaliação 

A 

industrializaçã

o brasileira 

• Identificar por meio de imagens as diferentes fases da 

Industrialização no Brasil a partir do século XX. 

• Conhecer as características econômicas e sociais do 

Brasil pós- sistema monárquico. 

• Compreender o sistema de produção mundial durante as 

guerras mundiais e o favorecimento destes 

acontecimentos para o crescimento industrial brasileiro 

na primeira década do século XX. 

• Identificar as regiões de maior concentração industrial no 

Brasil. 

• O início da 

Industrialização. 

 

 

• Característica da 

Industrialização 

Notebook, data 

show, Livro 

didático, quadro 

branco, papel A4, 

fotos e vídeos. 

A avaliação deve 

acontecer durante 

todo o processo, 

considerando 

participação, 

desempenho e 

colaboração dos 

alunos em cada 

atividade proposta.  

Metodologia/sequencia didática 

• Exibição de imagens sobre a colheita de grãos no Brasil em diferentes tempos históricos e questionamento aos alunos. 

• Diálogo sobre o início da in industrialização no Brasil fazendo comparações entre o campo, a indústria e a cidade.  
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• Exposição no quadro branco dos fatores que contribuíram inicialmente para a industrialização brasileira. 

• Trabalhar a temática em parceria com outras áreas do conhecimento. 

Sumário: 

Construir o conhecimento a respeito das diferentes fases da industrialização brasileira, bem como sobre os fatos e/ou situações representativas das etapas do 

modelo industrial brasileiro. 

Referência: Projeto Araribá: geografia / organizadora editora moderna; obra coletiva concebida, desenvolvida e produzida pela Editara Moderna: Editor 

Responsável. Fernando Carlo Vedovate. – 3. Ed. – São Paulo: Moderna, 2010. 

www.youtube.com/Economia brasileira de 1930 a 1945. Pesquisa realizada no dia 14/-9/2015. 
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Apêndice 13: Planificação em Geografia: a industrialização e urbanização brasileira 

 

                                 PLANO DE AULA -  Prática de Ensino Supervisionada 

Prof. (ª) Orientador (a): Sergio Mendes Prof. (ª)/Educador(a) Cooperante: Francisco Wendell Dias Costas. 

Aluno (a): Valdir Paiva Local de Estágio: U.I. Adalgisa Mendonça Lopes 

Nível de Ensino: Ensino Fundamental II 

Disciplina: Geografia. 
Data: 16 de setembro de 2015 

Turma/Grupo: 7º ano B Tempo: 50 minutos 

Tema Objetivos Conteúdos Recursos Avaliação 

A 

industrializaçã

o e 

urbanização 

brasileira 

• Conceituar urbanização e espaço urbano; 

• Observar por meio de gráficos, o crescimento 

populacional do Brasil nas últimas quatro décadas 

e analisar por meio de estudo dirigido como esse 

processo ocorreu. 

• Compreender a industrialização como um 

fenômeno que vai além da simples instalação de 

fábricas em determinado lugar. 

• População Urbana no 

Brasil. 

• Urbanização Recente 

• Urbanização e 

industrialização. 

Notebook, data 

show, Livro 

didático, quadro 

branco, papel A4, 

fotos e vídeos. 

A avaliação deve 

acontecer durante 

todo o processo, 

considerando 

participação, 

desempenho e 

colaboração dos 

alunos em cada 

atividade proposta.  
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Metodologia/sequencia didática 

• Correção de atividade da aula anterior 

• Extrair o saber e a visão dos alunos quanto ao espaço urbano, mantendo o diálogo em turma. 

Exemplificar o período em que nossa cidade (Anajatuba) foi oficialmente considerada centro urbano 

Trabalhar a temática em parceria com outras áreas do conhecimento. 

Sumário: 

Referência: Projeto Araribá: geografia / organizadora editora moderna; obra coletiva concebida, desenvolvida e produzida pela Editara Moderna: Editor 

Responsável. Fernando Carlo Vedovate. – 3. Ed. – São Paulo: Moderna, 2010. 

www.youtube.com/Economia brasileira de 1930 a 1945. Pesquisa realizada no dia 14/-9/2015. 
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Apêndice 14: Planificação em matemática: números racionais (7º ano) 

 

 

 

 

 

                                 PLANO DE AULA -  Prática de Ensino Supervisionada 

Prof. (ª)  Orientador (a): Sergio  Mendes Prof. (ª)/Educador(a) Cooperante: Benedito Leal Lopes 

Aluno (a): Valdir Paiva Local de Estágio: U.I. Adalgisa Mendonça Lopes 

Nível de Ensino: Ensino Fundamental II 

Disciplina: Matemática 
Data: 16 de setembro de 2015 

Turma/Grupo: 7º ano B Tempo: 100 minutos 

Tema Objetivos Conteúdos Recursos Avaliação 

Números 

Racionais 

• Compreender o conceito de potência de expoente inteiro, 

com base sendo um número real.  

• Resolver as propriedades decorrentes da definição e 

efetuar operações de multiplicação e divisão com 

potências de mesma base, potências de um produto ou de 

um quociente e potência de outras potências.  

• Compreender o significado do expoente zero e do 

expoente 1.  

• Potenciação de 

números racionais. 

• Propriedades da 

potenciação.  

 

Livro didático, 

Data Show, 

Notebook, quadro 

branco, lápis, folha 

de exercício. 

• Observação na 

forma de 

compreensão dos 

conceitos 

trabalhados. 

• Lista de Exercícios 

Metodologia/sequencia didática 

• Apresentação do professor em sala. 
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• Leitura de texto compartilhada com a introdução do assunto em estudo. 

• Exemplificação de solução de problemas com imagens animadas. 

• Utilizar o livro didático do aluno como forma de valorizar o instrumento de estudo do aluno. 

• Formulação de problemas para ser resolvidos pelos alunos. 

• Resolução de exercícios no curso da aula como forma de motivar o aluno a participar da aula. 

Sumário: 

Trabalhar as técnicas de cálculo para vários tipos de números, mostrando a potenciação como síntese e consequência da multiplicação. 

 

Referências: Bianchini, Edvaldo. Matemática.7ª edição. São Paulo: Moderna 2011. 
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Apêndice 15:  Planificação em matemática: números racionais - Potenciação (7º ano) 

 

PLANO DE AULA -  Prática de Ensino Supervisionada 

Prof. (ª) Orientador (a): Sergio Mendes Prof. (ª) /Educador(a) Cooperante: Benedito Leal Lopes 

Aluno (a): Valdir Paiva Local de Estágio: U.I. Adalgisa Mendonça Lopes 

Nível de Ensino: Ensino Fundamental II 

Disciplina: Matemática. 
Data: 17 de setembro de 2015 

Turma/Grupo: 7º ano B Tempo: 50 minutos 

Tema Objetivos Conteúdos Recursos Avaliação 

Números 

Racionais: 

Potenciação 

 

• Resolver as propriedades decorrentes da 

definição e efetuar operações de 

multiplicação e divisão com potências de 

mesma base, potências de um produto ou de 

um quociente e potência de outras potências.  

• Resolver propriedades do expoente zero e do 

expoente 1.  

• Resolver propriedades da potência com 

expoente Inteiro Negativo. 

 

Potencia com 

expoente 

Inteiro 

Negativo 

 

Livro didático, Data 

Show, Notebook, 

quadro branco, lápis, 

folha de exercício. 

• Observação na forma de 

compreensão dos conceitos 

trabalhados. 

•  Lista de Exercícios. 
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Metodologia/sequencia didática 

• Exemplificação de operações de multiplicação e divisão com potência de mesma base contida no livro. 

• Observação individual nos cadernos para ver se todos tinham feito a atividade do dia anterior 

• Distribuição de uma folha de exercício impressa para cada aluno responder o que se propõe.  

• Trabalhar a temática em parceria com outras áreas do conhecimento. 

Sumário: 

Trabalhar as técnicas de cálculo para vários tipos de números, mostrando a potenciação como síntese e consequência da multiplicação. 

 

Referências: Bianchini, Edvaldo. Matemática.7ª edição. São Paulo: Moderna 2011. 

 



142 

 

Apêndice 16: Exercício de matemática: potenciação (7º ano) 

EXERCÍCIO DE MATEMÁTICA- 

 

 

  

 

1. Exercícios potenciação: 

 

1)   35    

2)   
53    

3)   
62    

4)   
26    

5)   
632 )2.3(   

6)   

2

5

4








   

7)   
23−    

8)   
46 22   

9)   
6)3(−    

10)   
3)2(−    

 

 

2) Calcule as seguintes potências com expoente negativo: Não esqueça: 
m

m

a
a

1
=−  

 

a) 10
2−

    

b)

2

8

5
−









−      

c) 

3

2

3
−









−          
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d) ( ) 3
3

−
−       

e)

2

3

2
−









+            

  f) 

5

2

1
−









+  
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ANEXOS 
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anexo  1: os números e as suas representações (2º ano) 
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Anexo  2:  Atividade de matemática com material dourado, (2º ano) 
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Anexo  3: Interpretação de textos: O frio pode ser quente (2º ano) 

 
As coisas têm muitos jeitos de ser, 

depende do jeito que a gente vê. 

O comprido pode ser curto e o pouco 

pode ser muito. 

O manso pode ser bravo e o escuro 

pode ser claro. 

O fino pode ser redondo e o doce 

pode ser amargo. 

O quente pode ser frio e o que parece 

um mar também pode ser um rio. 

(...) 

Quem já se queimou num pedaço de 

gelo e sentiu muito frio depois de um banho quente não pode se espantar do frio poder queimar 

e o quente também esfriar. 

Uma árvore é tão grande se a gente olha lá para cima, mas do alto de uma montanha ela parece 

tão pequenina. 

Grande ou pequena depende do quê? 

Depende de onde a gente vê. 

O domingo é tão curto os outros dias duram tanto, nas horas eles são iguais a diferença deve 

estar naquilo que a gente faz. 

O amanhã de ontem é hoje, o hoje é o ontem de amanhã; 

dentro dessa complicação quem tem uma explicação? 

Dá até para perguntar se o amanhã nunca chega, e também para pensar hoje, ontem, amanhã 

depende do quê? 

Depende do jeito que você vê. 

(...) 

O pouco pode ser muito, o quente pode ser frio, será que tudo está no meio e não existe só o 

bonito ou só o feio? 

O comprido pode ser curto, o fino pode ser redondo, parece mesmo que no fim o bom pode ser 

ruim, e neste caso por que não o ruim pode ser bom? 

Curto e comprido, bom e ruim, vazio e cheio, bonito e feio são jeitos das coisas ser, depende do 

jeito da gente ver. 

Ver de um jeito agora e de outro jeito depois, ou melhor ainda, ver na mesma hora os dois. 

 

 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/imagem/0000000514/0000023289.jpg
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Anexo  4: Atividade de português – Diagrama com os antônimos (2º ano) 
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UNIDADE INTEGRADA PEDRO CELESTINO ARAGÃO 

PICADA  - ANAJATUBA 

TURMA______ 

PROFESSOR: VALDIR PAIVA. 

 

ENTREVISTA COM MORADORES DA COMUNIDADE ESCOLAR. 

 

 

1.Qual o seu nome? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Há quanto tempo mora na comunidade de Picada? Informações dos familiares sobre a 

comunidade: memórias de acontecimentos, factos e objetos.  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

3. Porquê a comunidade de PICADA tem esse nome? Como se originou esse nome? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

4. Onde e quando se formaram as primeiras famílias na comunidade? Tem alguma informação 

das primeiras famílias? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

5. Quem implantou o primeiro comércio na comunidade? O que comercializavam? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Anexo 5: Questionário sobre a história de vida comunitária (6 e 7º ano) 



150 

 

6. Quais as principais formas de trabalhos no início da comunidade? O que produziam? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

7. Como era o acesso da comunidade para a Vila e para as demais comunidades no início? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

8. Como se fazia para estudar? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

9. Quais as principais manifestações culturais praticadas pela comunidade? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

10. Refira pelo nome, quais os objetos e instrumentos que  guarda em casa e que ajudam a 

contar a sua história. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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