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RESUMO: 

O presente texto propõe apresentar uma prática pedagógica desenvolvida durante o 

primeiro semestre de 2015, na escola estadual Alício de Araújo (Dourados-MS) sob a 

forma de intervenções do Programa PIBID de Geografia/UFGD. O assunto 

“Desigualdades sociais” foi incorporado ao planejamento da disciplina de Geografia no 

ensino médio como tema transversal. Trata-se de práticas pedagógicas desenvolvidas a 

partir de diferentes linguagens, seja no processo de formação dos acadêmicos, das 

professoras supervisoras, em processos coletivos; seja nos planos de aulas elaborados e 

implementados na escola. Vive-se nas últimas décadas, mas sobretudo no século XXI, 

em um mundo de informação e informatização dominado pelas imagens. Carregadas de 

significados, conhecimentos, humor, estética, a linguagem imagética assume 

significados. Assim, o diálogo com os jovens, em fase escolar, principalmente os 

adolescentes, tem sido umdesafio para os professores,  sobretudo quando trata-se de 

pensar sobre o mundo e suas relações.  Nesse sentido, propusemos aos estudantes do 

segundo ano do Ensino Médio matutino da mencionada Escola, uma viagem por meio 

de vídeos, poesias, música, na busca da compreensão da sociedade vivida. Constatamos 

um conjunto de ideias que nos permitiram a formulação da crítica e a negação, não sem 

contradições. 

 

PALAVRAS-CHAVE: PIBID de Geografia; linguagem imagética e ensino de 

Geografia;formação de professores; desigualdades sociais. 

 

 

 

Introdução 
 

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência(PIBID) consiste em 

uma política de grande relevância para a inclusão do licenciando, futuro professor, no 

contexto escolar
1
, com vistas a aproximar a base teórica apreendida nos cursos de 

formação com a vivência da/naescola, da rede pública de ensino básico, visandorelaçao 

teoria e prática. 

O PIBID de Geografia da UFGD tem como objetivo contribuir para a formação 

inicial de professores, propiciando aos sujeitos experiências didático-pedagógicas, 

reflexões teóricas e a utilização de diferentes linguagens, como a fotográfica, literária, 

cartográfica, fílmica, como instrumentos para fomentar a relação ensino-aprendizagem, 
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relacionando a realidade do aluno, o conhecimento em extensão, conceitos, noções e 

valores a serem (des)construídos.No dizer de Vesentini (1987, p.87): 

Um ensino de Geografia voltado para a criticidade do aluno, 

para a formação de cidadãos plenos, não consiste pura e 

simplesmente em renovar os mesmos temas da geografia 

tradicional, mas, principalmente, em repropor tudo... E, 

sobretudo, repensar o ponto de partida para se estudar alguma 

realidade nacional: a Geografia tradicional possui um esquema 

pré-definido... que é necessário abandonar. 

 

Concordamos com o autor, o ensino de Geografia precisa superar a Geografia 

“escolar”. Para contribuir com tais pressupostos, o PIBID Geografia da UFGD tem 

buscado diferentes linguagens e diálogos com os estudantes para tratar de temas 

inerentes a esta ciência e suas conexões, mas fundamentalmente, sobre ser e viver na 

sociedade; trabalhar e produzir espaços e relações. Esse é um processo que ocorre no 

interior da formação dos pibidianos e pibidianas, nas atividades formadoras. E se coloca 

também por meio do planejamento (planos de aulas) e intervenções dos acadêmicos nas 

escolas, supervisionados pelas professoras de geografia que atuam escolas e orientados 

pela coordenadora da área de Geografia. Esse é o tripé com que trabalha o PIBID e que 

tem como objetivo, ao mesmo tempo, formar professores e contribuir para melhoria da 

escola básica: professores universitários – acadêmicos – professores da escola. Para 

Abreu (2012, p.98): 

... o PIBID vai além porque também traz para dentro da relação 

ensino-aprendizagem, o professor da escola, “no/do chão de 

fábrica”... Metáfora utilizada para podermos nos dedicarmos a 

compreender o sentido dessa condição. 

 

 

Para a autora as entrelinhas desse debate expressam que as mudanças ocorridas 

apenas na formação “são incapazes de resolver problemas que são conjunturais... e que 

envolvemrelação teoria e prática inerentes ao desempenho da profissão...”. (ABREU, 

2012, p.99) 

De acordo com Oliveira Jr. e Girardi (2011) as diferentes linguagens no ensino 

de geografia permitem a versatilização e diversificação dos materiais utilizados no 

ambiente escolar, mas sobretudo avançarmos para uma educação que seja criadora. 

Tratando as linguagens não somente como componentes do ato 

comunicativo, mas também, e sobretudo, como viabilizadoras de 

novas produções de mundo (...) implica, necessariamente, em 

questionar o próprio conteúdo do processo comunicativo.  

Abordar as diferentes linguagens é entendê-las não estritamente 

como elemento de um processo de comunicação, mas como 

fundamento de um processo de criação, de produção de 

pensamento sobre o espaço. (OLIVEIRA JR e GIRARDI, 2011, 

p.4) 

  

Estamos em sintonia com os autores na medida em vimos aprofundando o debate 

acerca dos conceitos, valores e conhecimentos pertinentes ao saber geográfico, mas 

sobretudo, vimos ao longo do processo de formação (reuniões semanais) realizadas pelo 

PIBID Geografia, discutindo ideologia e sociedade. Para além do conteúdo, que acaba 

sendo definido a partir do trabalho desenvolvido e planejado pelas professoras das 



escolas (supervisoras no projeto), vimos desenvolvendo temas transversais, vinculados a 

questões em discussão nas redes sociais, na imprensa, mas também na política, no 

cotidiano. A polêmica da desigualdade veio à tona no processo de eleições 2014. 

Sobretudo, ficou cartografada, por meio de um mapa do Brasil, em vermelho e azul, 

usada como instrumento eleitoral a partir do resultado do primeiro turno da eleição 

presidencial.  

O dayafterda eleição presidencial de 2014 colocou em evidência ideias e 

preconceitos de um país marcado pela desigualdade social/regional: pobres/ricos; 

nortistas/sulistas. Como ideologia internalizada, reacende o debate da desigualdade, do 

conflito que estava mascarado, mas que retorna com mais força e de maneira até 

grotesca e externalizando a condição preconceituosa da sociedade brasileira. 

Um país eleitoralmente cingido quase ao meio é a aparência, no entanto, sem 

dúvida, boa parte dos que seriam, pelo voto, mais abastados, não o são de fato. O debate 

sobre a questão da realidade vivida e apropriada como conhecimento, como saber é 

permeada pela ideologia e nos debruçamos a compreender porque a realidade é vista de 

uma forma ou de outra forma.  Em que medida compreender a sociedade e suas relações 

interfere no nosso fazer e pensar cotidiano? Porque questões que afloraram durante e 

após a eleição tem relação com a geografia, com o conhecimento, com a escola, com a 

docência? A partir de então foram vários os textos debatidos.
2
 

As intervenções realizadas em turmas do ensino médio, deu-se com base no 

uso de linguagens alternativas para o contexto escolar, com objetivo de discutir 

Desigualdades Sociais no interior do planejamento que tinha como conteúdo a relação 

cidade/campo. 

 

O que fizemos?Como fizemos? E onde chegamos é que passaremos a 

apresentar, permeados pela preocupação: para que e para quem? 

 

 

(Des)fazendo práticas, construindo intervenções... 

 

Foram planejadas cinco intervenções (aulas) para desenvolver o tema 

“Desigualdade Social“, em duas turmas (A e B) de segundo (2º) ano do ensino médio, 

da disciplina de Geografia, localizada na cidade de Dourados, em Mato Grosso do Sul. 

O plano de aula foi debatido e formulado em grupo. Pelo menos, seis 

estudantes
3
 participaram de sua elaboração com o objetivo geral de “Construir junto.. a 

compreensão da estrutura geradora das desigualdades sociais” utilizando a 

metodologia geral de  “aula dialogada interativa, a partir do uso das diferentes formas 

de linguagens e diferentes recursos didáticos, possibilitando a compreensão e 

construção do tema sempre voltado a realidade cotidiana dos estudantes”. 

 

As cinco intervenções foram montadas de forma que estudantes da escola e 

bolsistas do PIBID, desenvolvessema ideia de desigualdade social como estrutural. 

Os conteúdos trabalhados nas intervenções foram estruturados da seguinte maneira:  

 

Aula 1 - Introdução ao tema Desigualdade Social;  
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CHAUI (1989); POSTIMAN & WEINGARTNER (1971); CHAUI (1980); GONÇALVES (1989). 
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Aula 2 - Discussão sobre estrutura da sociedade, conteúdos: Propriedade Privada, Mais 

Valia, Salário x Lucro (TRABALHO) e Classe Sociais; 

Aula 3: Continuação da discussão sobre a estrutura da sociedade: conteúdos Estrutura 

do Modo de Produção Capitalista e Técnica no modo de produção;  

Aula 4: Desigualdade na cidade, enfoque em Dourados, conteúdos:As desigualdades em 

Dourados e Movimentos Sociais; 

Aula 5 -Espaço de escuta. 

 

 

As intervenções foram elaboradas por meio de várias reuniões e discussões 

envolvendo ospibidianos. A ideia era que juntos pudessem organizar as diferentes aulas, 

para as diferentes turmas de modo coletivo,afim degarantirem os mesmos conceitos e a 

mesma estrutura, reconhecendo que os resultados seriam diferentes pois envolveriam 

sujeitos/turmas diferentes. 

As condições da sociedade capitalista, as contradições e influencias no nosso 

saber/fazer são geradoras das desigualdades sociais. Cada aula foi preparada 

considerando ainda a realidade local, as contradições do espaço geográfico da cidade de 

Dourados. 

 

Na primeira intervenção foi realizada uma dinâmica com balões de ar.Cada 

estudante recebeu um balão para encher. Quem permanecesse com o balão cheio, ou 

seja sem estourar, durante 1 minuto ganharia um saco de pirulitos. 

A reação em cada turma foi distinta. 

No segundo ano A, um dos estudantes falou para ninguém estourar porque 

assim dividiriam os pirulitos igualmente entre eles.Com isso, atingimos o objetivo da 

dinâmica que era fazercom que eles percebessem que se não estourassem os balões uns 

dos outros, todos receberiam igualmente um pirulito,ao invés de apenas um estudante 

concentrar, em sua posse, todo o saco de pirulitos.  

No segundo ano B, uma das estudantes já havia participado da dinâmica.Assim 

o processo de entendimento da atividade foi comprometido, embora tenha seiniciado o 

debate acerca da ideia de propriedade  individual e coletiva que é o cerne da sociedade 

capitalista. 

Em um segundo momento da aula, assistimos ao vídeo “Ilhas das Flores” 

documentário realizado e dirigido por Jorge Furtado,de 1989. O vídeo retrata uma 

comunidade carente que vive nos arredores da cidade de Porto Alegre, no Rio Grande 

do Sul. Tal ilha, na época, se constituía no local de depósito de lixo da cidade (lixão). 

Fazendo um caminho de mostrar um tomate, desde sua produção na plantação, 

passando pelo mercado, pela compra do produto, pelo descarte no lixo residencial, 

chegando a Ilha das Flores, onde é comprado por um criador de porcos e, finalmente 

permitindo que as sobras da alimentação dos porcos sejamdoadas, aos moradores pobres 

da Ilha das Flores. 

O que nos moveu para escolher esse vídeo é a força que ele tem para apresentar 

e promover o entendimentodo sentido da desigualdade social como base, juntamente 

com a propriedade privada, para o funcionamento da sociedade capitalista.Ao mesmo 

tempo se pode questionar o lema “liberdade, igualdade e fraternidade” 
4
inerente ao 

pensamento liberal. 

Sobre a liberdade dos seres humanos de ir e vir, foi possível discutir a 

propriedade privada do dono dos porcos. Os restos do lixo serviam para alimentar 
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porcos, bens de produção. O que os porcos não comiam, “fraternalmente”, alimentavam 

os moradores carentes da ilha, que adentravam ao recinto sob orientação dos 

trabalhadores do dono dos porcos. Trata-se de um paradoxo, uma vez que está garantida 

a alimentação dos animais, porque são mercadorias. Aos homens e mulheres “livres” a 

permissão está limitada aos desejos e poder de quem tem a propriedade dos bichos.  

Ovídeo expõea diferença entre osseres humanos e os porcos; diferença essa 

que, aos estudantes, veio no sentido de reafirmar que os porcos eram propriedade de um 

outro ser humano, que eles jamais passariam fome, mas queos demais seres humanos, 

não proprietários, permaneceriam livres, inclusive para passar fome. A sua liberdade 

não contava com o benefício de ter alimentação sempre, reafirmando a ideia de que não 

basta ser livre, é preciso “ter”.  

Para a conclusão da aula foi recitado o poema “O bicho”, de Manuel Bandeira 

(Figura 01). O objetivo era (des)construir  a essência de ser humano no contexto da 

sociedade capitalista, uma vez que aos estudantes não estava evidente sua condição 

também de bicho. Foi um despertar. Aspectos contraditórios de um cotidiano nem 

sempre aparente. 

 

Figura 01 – Poema Manuel Bandeira 

 
 

Na segunda intervenção elaboramos um material no Programa Prezi, no formato 

de um Jornal Virtual interativo, com o nome “Contra-Corrente”. O Jornal trazia notícias 

e ilustrações como mapas, tabelas, fotografias, charges e poesia. Cada notícia foi 

pensada para trabalharmos os conceitos de propriedade privada, relações de trabalho, 

lucro e salário, mais-valia, classes sociais. A proposta do jornal virtual era abordar 

conceitos teóricos, sem teorizar. (Figura 02) 



Figura 02- Jornal Virtual Contra-

corrente.  

A primeira manchete trata a questão fundiária brasileira, trazendo à tona o 

debate da concentração de terra. (Figura 03) 

 

Figura 03- Manchete 01 

 



Por meio de uma imagem do Brasil que mostra a distribuição das propriedades 

rurais, por tamanho, e uma tabela que relaciona os dados referentes ao número de 

propriedades com a área ocupada (ha), procura-se demonstrar que há no Brasil 

predomínio de grandes propriedades rurais, concentradas nas mãos de poucos sujeitos. 

Resgatando os conceitos iniciados na intervenção anterior, os dados do INCRA (2012) 

pretendiam discutir porque cada um de nós defende e luta pela propriedade privada, 

como algo que nos é próprio, natural, sem discussão. Os números demonstram que 

poucos tem muito e muitos tem pouco ou nada.  

A questão da propriedade privada em nossa sociedade ultrapassa o debate da 

questão da terra, sendo intrínseca a todas as nossas ações, pensamentos, valores, 

desejos. O debate com as e os estudantes trouxe exemplos de outras formas de 

propriedade: brinquedos, material escolar, celulares, casa, roupas etc. 

A segunda manchete (Figura 04) nos permitiu visualizar a estrutura do sistema, 

fundamentalmente, a relação salário X lucro; capital X trabalho. De que forma? A 

empresa JBS (José Batista Sobrinho) instalada em Dourados-MS emprega vários 

moradores dos bairros das mediações da Escola Estadual Alício de Araújo. As fotos, o 

texto, apresentam uma empresa lucrativa, em 2015 – R$ 130 bilhões. Enquanto os 

lucros da empresa batem recorde, o valor do salário não aumenta na mesma proporção, 

demonstrando a desigualdade. O objetivo era demonstrar na estrutura do capitalismo 

que a desigualdade salário X lucro é fundamental para garantir a concentração do 

capital e a manutenção do sistema. Nesse momento foi possível abordar a mais-valia 

que nada mais é do que a apropriação do trabalho não pago pelo patrão. 

Figura 04 – Manchete 

02  

O diálogo com as e os estudantes foi de reconhecimento, por um lado, uma vez 

que todos de alguma forma conheciam pessoas que trabalhavam na empresa, e, por 

outro lado de estranhamento, já que o discurso corrente tem sido de crise, de 

dificuldades, mas como a empresa poderia lucrar tanto? Esse debate fomentou ainda 

mais a questão da mais-valia e sua relação com o lucro. A descoberta foi percptivel e ao 



abordarmos a terceira manchete com a ilustração de uma charge
5
(Figura 05) utilizamos 

do humor para consolidar a ideia de mais-valia, de propriedade e lucro. 

Figura 05 – Manchete 03 

 

A quarta e última manchete trouxe à tona as classes sociais. O objetivo era 

construir um campo de identificação a partir da percepção das e dos estudantes quanto a 

sua condição social. Para tanto a charge (Figura 06) expressa no jornal virtual e 

associada à assertiva do geógrafo Milton Santos era absolutamente provocativa. 

Tratava-se de responder quem sou? E onde estou? 

Figura 06 – Manchete 04 

 

                                                 
5 In: http://www.willtirando.com.br/ 



 

Contudo a resposta encontrada foi o incomodo inconteste por meio de dizeres e 

expressões faciais. Sem dúvida as e os estudantes da Escola periférica, de uma cidade 

média do Centro-Oeste brasileiro, lugar de soja e bois, de indígenas e quilombolas, de 

migrantes e fronteiriços, tem dificuldade de se reconhecer na pirâmide social. A 

pergunta certamente foi: de que lado eu estou? 

Nesses termos o objetivo foi atingido uma vez que as e os estudantes 

estimulados pelas diferentes linguagens trazidas pelo Jornal Virtual atingiram a 

compreensão de quem são e onde estão, mas também tiveram dúvidas,e/ou certezas, 

sobre de que lado deveriam estar, ainda que,de acordo com Chauí (1989) 

contraditoriamente pudessem manter o discurso ou o contra discurso, ao mesmo tempo 

e (in)conscientemente. Veja-se a autora: 

{...} perceber que as interpretações ambíguas, paradoxais, 

contraditórias que coexistem no mesmo sujeito, criando a 

aparência de incoerência, na verdade exprimem um processo de 

conhecimento, a criação de uma cultura ou de um saber a partir 

de ambiguidades que não estão na consciência dessa população, 

mas na realidade em que vivem. (CHAUI, 1989, p.158) 

O fechamento dessa intervenção se deu com o poema do escritor Mauro Iasi: 

“Uma razão a mais para ser anticapitalista” (Figura 07). A linguagem poética nos 

permitiu não apenas abordar os conceitos trabalhados, mas sobretudo qualificar a 

sensação e o reconhecimento enquanto sujeitos. Não houve tempo para o debate, mas o 

tempo era o que exatamente nós queríamos qualificar, fomentando ideias e sensações. O 

fato é que era necessário preparar o “terreno” para fazer o debate de classes. 

 

Figura 07 – Poema Mauro Iasi 

Uma razão a mais pra ser anticapitalista 

Mauro Iasi 

Te amo 

e odeio tudo que te deixa triste. 

Se o mundo com seus horários e famílias 

e fábricas e latifúndios e missas 

e classes sociais, dores e mais-valia 

e meninas com hematomas 

no lugar de sua alegria 

insistir em te deixar triste, 

apertando tua alma 

com suas garras geladas, 

teremos, então, que mudar o mundo. 

 

 

Nenhum sistema que não é capaz 

de abraçar com carinho a mulher que amo 

e acolher generosamente minha amada classe 

é digno de existir. 

Está, então, decidido: 

Vamos mudar o mundo, 

transformá-lo de pedra em espelho 

para que cada um, enfim, se reconheça. 

Para que o trabalho não seja um meio de vida 

para que a morte não seja o que mais a vida abriga 

Para que o amor não seja uma exceção, 

façamos agora uma grande e apaixonada revolução. 

 

 

 



Na terceira intervenção optamos por exibir odocumentário americano  “A 

História das Coisas”
6
com o objetivo de compreendermos como o modo produção 

capitalista se estrutura e como a técnica interfere nos processos de produção. Em 20 

minutos são reveladas as etapas de extração, produção, distribuição, comercialização e 

descarte dos produtos que são comprados/consumidos diariamente. 

  A grande questão colocada é exatamente compreender a condição globalizada 

do capitalismo, que permite que o trabalho explorado, apropriado na Tailândia, por 

exemplo, interfira no preço de um produto (rádio) a ser vendido nos EUA. O rádio 

adquirido pelo personagem do vídeo, extremamente barato, não reflete o seu custo 

verdadeiramente, uma vez que é composto de diferentes matérias primas, que vieram de 

diferentes partes do planeta, sob diferentes condições de trabalho, politica, legislação 

ambiental e custo de mão-de-obra. No entanto considerando a hegemonia do modo de 

produção capitalista, em qualquer país a relação capital X trabalho será mediada por: 

desigualdade, expansionismo e acumulação. 

 Nas duas turmas, a reação das e dos estudantes frente a visão de mundo, de 

consumo, desmascarada foi de perplexidade e de estranhamento, sobretudo, porque não 

lhes parecia real a possibilidade de que para termos um conjunto de produtos como: 

celular, tablete, computador, sapatos, roupas, milhares de pessoas como nós são 

submetidos a condições de trabalho de intensa exploração e vivem sob condições de 

pobreza. Na turma B o ápice da percepção do problema veio por meio de uma pergunta 

bombástica: “ Mas como é que a gente pode mudar tudo isso?”.  

Esta foi a chave que esperávamos e desejávamos pois justamente era o elo de 

ligação com a próxima intervenção, que seria “ Movimentos Sociais”. 

Aquarta intervenção foi organizada no programa Prezi, um modelo interativo 

que simulava um perfil deFacebookde uma liderança indígena (Figura 08). A ideia era 

utilizar o tal perfil com objetivo de nos apropriarmos da rede social e implementarmos o 

diálogo mais próximo da linguagem dos jovens. Outra preocupação era trazer para 

dentro do debate a realidade vivida em Dourados-MS e região, onde vive a segunda 

maior população de Guaranis do Brasil. 

Além disso foram apresentadas bandeiras de movimentos sociais atuais, que 

foram estendidas na sala de aula. Para isso levamos bandeiras de três movimentos 

sociais. Uma delas foi a do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), 

reconhecendo o seu papel histórico como um dos movimentos sociais mais importantes 

da atualidade. A segunda bandeira foi a daLa Via Campesina, em função de seu papel e 

organização internacional.  Finalmente, a terceira bandeira foi a da União Nacional dos 

Estudantes (UNE), por sua importância histórica e relação direta com as e os estudantes. 

O ponto de partida foi relacionar as bandeiras com os compartilhamentos 

expressos no perfil de Facebook com objetivo de trazer o debate dos movimentos de 

resistência ao sistema capitalista de produção, proposto na intervenção anterior. Tanto o 

perfil quanto os dois primeiros compartilhamentos abordavam a questão indígena, que 

na semana da intervenção estava em foco devido ao assassinato de uma liderança 

indígena em um município da região. A relação do perfil criado com a situação vivida e 

noticiada no estado, no Brasil e no mundo foi imediata
7
. Primeiro veio a reprovação; 
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alguns discursos reproduziram as notícias dos jornais locais em que a população não-

índia estava supostamente ameaçada pelos Indígenas. Na turma A, especialmente, ficou 

evidente a necessidade de defesa da propriedade privada em uma condição de 

enfrentamento a qualquer possibilidade de superação dessa condição. 

 

Figura 08 – perfil Facebook.   

 

  

 Trouxemos para a discussão ainda o poema Genocíndio, de Emannuel Marinho 

(Figura 09). 

É preciso reconhecer que avançamos na compreensão das relações da sociedade 

capitalista e da própria realidade vivida pelos estudantes, o que fica expresso nas 

intervenções anteriores, contudo o discurso hegemônico veiculado na mídia, carreado de 

ideologia, tem força, de modo que a (des)construção no interior das turmas de ensino 

médio levou tempo e demandou esforços da qual a poesia de Emannuel Marinho foi 

fundamental pela sutileza e harmonia, mas principalmente pela presença marcante do 

Poeta no cotidiano de Dourados. Todos conhecem o Poeta e todos já deram ou negaram 

pão. 

 

 

 

 

 

 



Figura 09 – Poema Emannuel Marinho 

Genocíndio - Emmanuel Marinho 

( crianças batem palmasnos portões ) 

Tem pão velho ? 

Não, criança 

tem o pão que o diabo amassou 

tem sangue de índios nas ruas 

e quando é noite 

a lua geme aflita 

por seus filhos mortos. 

Tem pão velho ? 

Não, criança 

temos comida farta em nossas mesas 

abençoada de toalhas de linho, talheres 

temos mulheres servis, geladeiras 

automóveis, fogão 

mas não temos pão. 

 

Tem pão velho ? 

Não, criança 

temos asfalto, água encanada 

super-mercados, edifícios 

temos pátria, pinga, prisões 

armas e ofícios 

mas não temos pão. 

Tem pão velho ? 

Não, criança 

tem sua fome travestida de trapos 

nas calçadas 

que tragam seus pezinhos 

de anjo faminto e frágil 

pedindo pão velho pela vida 

temos luzes sem alma pelas avenidas 

temos índias suicidas 

mas não temos pão. 

 

Tem pão velho ? 

Não, criança 

temos mísseis, satélites 

computadores, radares 

temos canhões, navios, usinas 

nucleares 

mas não temos pão. 

Tem pão velho ? 

Não, criança 

tem o pão que o diabo amassou 

tem sangue de índios nas ruas 

e quando é noite 

a lua geme aflita 

por seus filhos mortos. 

Tem pão velho ? 

 

 Assim como a turma A teve a reação imediata frente ao debate da questão da 

terra indígena, a turma B se mostrou incomodada com a presença da bandeira do MST. 

É possível destacar pelo menos dois momentos interessantes com essa turma. O 

primeiro foi a retaliação imediata por parte de um pequeno grupo de estudantes quanto a 

obrigatoriedade de participar de uma aula sobre o MST. O segundo foi a assunção por 

parte de uma estudante, que conhecia a realidade de acampamento por situação familiar, 

e passou a contrapor valores e ideias com esse pequeno grupo que permaneceu na sala e 

acabou isolado pela própria (des)construção proporcionada pela estudante e pelo debate 

em geral. 

 A despeito do choque que eventualmente as bandeiras podem ter trazido, ou 

mesmo da dificuldade de nos reconhecermos “no mesmo barco”, como a charge que 

apresentamos na intervenção anterior, os objetivos chegaram próximos do planejado. 

Tanto porque nossa intenção era demonstrar que as ideias dominantes não representam a 

realidade, mas aparentam a realidade e isso demonstramos com o perfil do Facebook. 

Como porque acabamos encontrando espaço para construção da crítica já que a 

experiência de uma estudante e a sua disposição em expressa-la contribuiu para 

apresentar a contradição e formulação do contra discurso. 

 A quinta intervenção foi o Espaço de Escuta; um momento de avaliação das e 

dos estudantes e também de auto avaliação. Solicitamos que se organizassem 

individualmente ou em grupo, se expressando em diferentes formas e/ou linguagens, de 

modo a traduzir o entendimento sobre o tema proposto. Como resultado recebemos 

cartazes, desenhos, paródias, poemas, músicas autorais, apresentações de slides. As e os 

estudantes superaram as expectativas, em qualidade e criatividade. Destacaremos 

apenas dois trabalhos apresentados seja pelo tempo, seja pela capacidade de 

representação dos conceitos trabalhados e apreensão do conhecimento por parte das e 

dos estudantes e que coincidentemente são da turma A. 



Um grupo trouxe uma música autoral denominada “Súplica”
8
 cujas estrofes e 

refrão retratam claramente o conjunto de conceitos (des)construídos. Alguns fragmentos 

falam por si.  

Veja-se o refrão:  

“Abro os olhos e posso ver um dia melhor 

Ergo minha súplica ... 

Fecho os olhos e pensando em um dia melhor 

Com menos desigualdade” ... 

É evidente a revelação, a identificação e a compreensão da condição de classes 

da sociedade vivida no refrão. Veja-se outro fragmento: 

Vivemos em um país onde tudo é desigual 

Pessoas muitas vezes morrem até por um real 

sem ter dinheiro, ou seja, o “capital” 

Procuram beber do poço natural 

Sobrevivência para alguns é apenas viver 

Já outros é arranjar o que comer 

Uns vão de BMW, outros vão a pé 

Olhe ao seu redor e para pra pensar 

Em que classe social...  

você está?” 

 

Propriedade privada, sistema de produção, classes sociais, relação capital X 

trabalho são apontadas na música, assim como é evidente a sociedade de consumo. 

Aspectos que refletem a compreensão da temática proposta e a superação crítica que a 

autoria da música proporciona. Não se trata de crítica pela crítica. 

O outro trabalho reflete a transposição do conjunto de conceitos e 

conhecimentos consolidados para uma leitura da realidade da cidade de Dourados-MS, 

o que contribuiu com nossos objetivos. Uma dupla de estudantes realizou um tour 

virtual por meio do googlemapspela cidade, seus bairros e retrataram os espaços 

urbanos e suas contradições. As fotos foram trazidas em slidesque contribuíram pelo 

desvelamento da cidade, sobretudo porque a maioria das e dos estudantes não conhece a 

cidade como ela é. Veja-se a Figura 10: 

 

Figura 10 - Apresentação de trabalho “Tour por Dourados-MS” 

  

                                                 
8  Música de autoria de MayconCristofer. Estudante do segundo ano da Escola Estadual Alício de Araújo, 
Dourados-MS 



 

 

 Observa-se que embora não tenhamos tratado da questão urbana diretamente foi 

possível perceber a conexão entre a proposta das estudantes, o tema transversal 

abordado, mas sobretudo o tema de geografia em debate, qual seja o espaço geográfico 

de Dourados-MS 

 Da turma B, para além do conteúdo, o que valorizamos foi fundamentalmente a 

superação de dificuldades individuais e coletivas por meio do 

empoderamentoproporcionado por outras linguagens, para além do conhecimento em 

extensão. A possibilidade de utilizar imagens, fotos, vídeos, como possibilidade de 

submissão a avaliação trouxe condições de ultrapassar o tabu que é a avaliação, 

normalmente uma prova escrita e formalizada. 

 Se ultrapassamos as barreiras formais da relação ensino-aprendizagem e isso se 

constituiu na formulação do conhecimento pelo outro e para o outro; por outro lado é 

preciso reconhecer que as condições do uso de bandeiras de movimentos sociais, 

associados a realidade da luta pela terra que se expressou de forma latente em função da 

mídia e do assassinato de uma liderança indígena revelou o discurso dominante, por um 

lado, e estimulou tomadas de posições, o que nem sempre se deu acompanhado de 

(cons)ciência. Aspectos importantes para nossa formação sobretudo pelo desafio de 

promover e ou contribuir com a crítica. 

  

 

Considerações finais... mesmo que ainda começando 

 

A proposta em questão era apresentar uma prática pedagógica realizada no 

interior do programa PIBID, junto aos estudantes do ensino médio de uma Escola 

pública e que trazia como instrumentos, mas sobretudo, como base de construção do 

conhecimento, estruturas não formalizadas como saber. Não foram utilizados materiais 

específicos de geografia, contudo o que buscamos na compreensão da sociedade vivida, 

entendemos que se constituíram em conceitos, noções e ideias que permitem conhecer 

Dourados-MS, mas também o mundo e suas relações. 

Os trabalhos realizados pelos estudantes nos permitiram compor uma nota de 

avaliação, que foi reconhecida pela professora da sala. Por outro lado, não era objetivo 

criar uma diferenciação entre os trabalhos, uma vez que o resultado esperado foi 

superado em muitas vezes e não seria adequado um padrão de notas diferenciadas já que 

cada grupo expressou o seu tempo de conhecimento. A opção foi por registrar a mesma 

nota para todas etodos. 

Uma avaliação necessária é que se percebemos a capacidade de associação do 

tema transversal com os conhecimentos de geografia, isso não se dá pela totalidade das 

e dos estudantes uma vez que também houve estranhamento: onde está a geografia? 

Esse é sem dúvidas um aspecto fundamental para o nosso processo de formação, uma 

vez que, também nós queremos saber/fazer geografia. 

Do ponto de vista da prática, percebemos que a multiplicidade de linguagens 

utilizadas por meio do recurso audiovisual principalmente, trouxe como retorno uma 

maioria de trabalhos expressados também a partir de recursos audiovisuais. Não se trata 

de uma crítica em si, mas de estarmos alertas para as fontes dos documentos, para a 

utilização acrítica desses documentos e fundamentalmente para a garantia da criação e 

da criatividade, o que conseguimos atingir e as experiências aqui retratadas demonstram 

isso, mas também encontramos reprodução. 



Finalmente... abro os olhos e posso ver um dia melhor... representa que nosso 

esforço em pensar e compreender a/na sociedade está apenas começando. 

 

 

Referência Bibliográfica 

 

ABREU, S. de. Formação de professor de Geografia: construindo conhecimento, 

consolidando práticas. Aspectos da relação ensino-aprendizagem. In: ANDRES, J., 

FRANCISCHERT, M. N. & AGUIAR, W. G. de. Ensino de Geografia: abordagens 

sobre representações geocartográficas e formação do professor. Cascavel-PR. 

EDUNOESTE, 2012. 

CHAUI, M. O que é ideologia? São Paulo, Editora Brasiliense, 1980. 6.ed. 

_________Conformismo e Resistência. São Paulo, Editora Brasiliense, 1989. 3.ed. 

GONÇALVES, C. W. P.Os (Des)caminhos do meio ambiente. São Paulo, Contexto, 

1989. 

MARX & ENGELS Sobre a produção da consciência. A Ideologia Alemã. São Paulo, 

Editora HUCITEC, 1987. 6.ed.;  

OLIVEIRA JR, W. M. & GIRARDI, G. Diferentes linguagens no ensino de Geografia.  

Anais XI ENPEG, 2011. 

POSTMAN, N.& WEINGARTNER, C. O meio é a mensagem, evidentemente. 

Contestação – Nova Formula de Ensino. Rio de Janeiro, Editora Expressão e Cultura 

1971. 

http//www.capes.gov.br/educação-basica/capespibid 

http://g1.globo.com/mato-grosso-do-sul/noticia/2015/08/policia-investiga-morte-de-

indigena-apos-retomada-de-fazendeiros-em-ms.html 

http://www.willtirando.com.br/ 

https://www.youtube.com/watch?v=MWUHurprTVA 

http://g1.globo.com/mato-grosso-do-sul/noticia/2015/08/policia-investiga-morte-de-indigena-apos-retomada-de-fazendeiros-em-ms.html
http://g1.globo.com/mato-grosso-do-sul/noticia/2015/08/policia-investiga-morte-de-indigena-apos-retomada-de-fazendeiros-em-ms.html
http://www.willtirando.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=MWUHurprTVA

