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QUANDO A ESCOLA TOMA PARTIDO CONTRA O PENSAMENTO 

ÚNICO 

com Pedro Henrique Oliveira Gomes 

 

Objetivos 

A proposta de atividade objetiva criar um espaço e tempo de discussão sobre o 

programa Escola Sem Partido, identificando as suas contradições e refletindo sobre a 

necessidade de pensar outra educação. 

Ementa 

Desde 2004, o programa Escola Sem Partido (ESP) vem ganhando defensores e 

críticos por suas ideias e propostas para a educação brasileira. Criado por membros da 

sociedade civil e personificado pela liderança do advogado Miguel Nagib, o programa surgiu 

como uma reação contra práticas ditas ilegais no ensino brasileiro. Acusam o professorado de 

doutrinação ideológica e política em sala de aula e pela violação dos direitos dos pais dos 

estudantes sobre a educação moral e religiosa dos seus filhos. Como reação ao programa ESP, 

profissionais da educação denunciam o programa como um cerceamento da liberdade de 

expressão e do ato de educar. Diante disso, propomos a exibição e discussão do filme A 

Escola Toma Partido, do cineasta Carlos Pronzato. 

Metodologia 

A metodologia adotada será pautada pela apresentação do tema e listagem das 

principais pontos de discussão do programa Escola Sem Partido; pela exibição do filme A 

Escola Toma Partido, de Carlos Pronzato; e uma roda de conversa sobre a proposta do 

programa Escola Sem Partido e suas contradições a partir de recortes de artigos que abordam 

o tema. Por fim, se possível, criar um cartaz a partir da discussão realizada no evento. 

Bibliografia básica 

Professores contra o Escola Sem Partido. Textos diversos publicados por diversos autores. 

Disponível em: https://contraoescolasempartidoblog.wordpress.com/. Acessado em: setembro 

de 2016. 

Autores diversos. Escola Sem Partido. Disponível em: http://www.escolasempartido.org/. 

Acessado em: setembro de 2016. 

https://contraoescolasempartidoblog.wordpress.com/
http://www.escolasempartido.org/
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GOMES, P. H. O.  A falácia da Escola Sem Partido (ou do pensamento único). Carta 

Educação. Disponível em: http://www.cartaeducacao.com.br/artigo/a-falacia-da-escola-sem-

partido-ou-do-pensamento-unico/. Publicado em: 01/06/2016. Acessado em: 10/09/2016. 

MATTOS, Amana e outros. “Escola sem Partido” ou educação sem liberdade? Núcleo de 

Pesquisa e Desconstrução de Gêneros – DEGENERA/UERJ. Disponível em: 

https://degenerauerj.wordpress.com/2016/06/15/escola-sem-partido-ou-educacao-sem-

liberdade/. Publicado em: 15/06/2016. Acessado em: 10/09/2016. 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 43º 

Edição. São Paulo: Paz e Terra, 2011. 

  

 

http://www.cartaeducacao.com.br/artigo/a-falacia-da-escola-sem-partido-ou-do-pensamento-unico/
http://www.cartaeducacao.com.br/artigo/a-falacia-da-escola-sem-partido-ou-do-pensamento-unico/
https://degenerauerj.wordpress.com/2016/06/15/escola-sem-partido-ou-educacao-sem-liberdade/
https://degenerauerj.wordpress.com/2016/06/15/escola-sem-partido-ou-educacao-sem-liberdade/
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MAPAS TÁTEIS PARA O ENSINO DE GEOGRAFIA NO PARADIGMA 

DA INCLUSÃO 

com Cristiano Gimenez e Deborah F. S. da Silva 

 

Objetivos  

Entender a Semiologia Gráfica e uma possível Semiologia Tátil, tratar sobre o tema da 

inclusão de deficientes visuais na sala de aula e aprender a construir mapas táteis. 

Ementa 

Introdução a Cartografia Temática, a Semiologia Gráfica e a Cartografia Tátil. 

Entendimento da história da Educação Especial (da segregação à inclusão). Análise do 

processo de inclusão dos deficientes visuais em sala de aula. Discussão do papel da 

Cartografia Tátil dentro da Geografia Inclusiva. Demonstração das diversas técnicas de 

adaptação tátil existentes. Explicitação da importância do uso de diferentes recursos didáticos 

para a inclusão de pessoas com deficiência em aulas de Geografia. Elaboração de mapas 

através da técnica “colagem” (que se apresenta como fácil e de baixo custo). 

Metodologia 

Traçar um breve histórico sobre a Cartografia. Trazer como referencial teórico-

metodológico a Semiologia Gráfica, sistematizada por Bertin e trazida para o Brasil pelo Prof. 

Dr. Marcelo Martinelli. Tratar sobre o paradigma da inclusão. Falar brevemente sobre a 

deficiência visual e ensinar a construir um mapa tátil através da técnica da colagem. 

Bibliografia básica 

ARCHELA, R. S. Contribuições da Semiologia Gráfica para a Cartografia brasileira. 

Revista Geografia. Londrina, v. 10. Nº1, p. 45-50. Jan/Jun. 2001. Disponível em: 

<www.uel.br/revistas/uel/index.php/geografia/article/viewFile/10214/9032> 

GIMENEZ, C., SENA, C. C. R. G. Cartografia Temática Quantitativa Tátil - práticas e 

desafios. VII Colóquio de Cartografia para Crianças e Escolares. Imaginação e Inovação: 

desafios para a Cartografia Escolar. Vitória/ES, 26 a 28 de outubro de 2011. Disponível em: 

<https://cartografiaescolar2011.files.wordpress.com/2012/03/cartografiatematicaquantitativat

atilpraticasdesafios.pdf> 

MARTINELLI, M.  Mapas da Geografia e Cartografia Temática. São Paulo. Editora 

Contexto, 2008. 
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NOGUEIRA, R. E. Mapas Táteis Padronizados e Acessíveis na Web. Disponível em:< 

www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/2010/.../mapas_tateis_web.pdf> 

SASSAKI, R. K. Inclusão: construindo uma sociedade para todos. Rio de Janeiro: WVA, 

1997. 

SENA, C. C. R. G. Carmo, W. R. Jordão, B. F. A Contribuição Da Cartografia Tátil 

Para A Formação De Professores De Geografia. Revista Territorium Terram. Disponível 

em: <http://www.seer.ufsj.edu.br/index.php/territorium_terram/article/view/561> 

VASCONCELLOS, R.A Cartografia Tátil e o Deficiente Visual: uma avaliação das 

etapas de produção e uso do mapa. Tese de Doutorado. Departamento de Geografia. 

FFLCH-USP. São Paulo. 1993. 
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FOTOGRAFIA E TRABALHO DE CAMPO NO CONHECIMENTO NO 

MEIO GEOGRÁFICO 

com Thiago Manhães Cabral 

 

Objetivos 

Discutir o papel da prática e da linguagem fotográfica para a observação e 

reconhecimento dos fenômenos geográficos; Reconhecer a linguagem fotográfica nas suas 

mais diferentes implicações de representação da realidade, a partir do olhar do autor; 

Apresentar aspectos metodológicos que levantem a importância da fotografia e do trabalho de 

campo para a prática docente em Geografia. 

Ementa 

O trabalho de campo em geografia constitui-se como uma prática cultural e 

cientificamente consolidada, bem como um instrumento valioso para o conhecimento do meio 

geográfico. Um aspecto importante do trabalho de campo refere-se ao fato desta prática vir, 

frequentemente, acompanhada pelo registro daquilo que é observado e analisado em campo. 

Enquanto linguagem, a fotografia é resultado do processo de criação do seu autor. Isso 

significa que ela não é um registro fiel ou transparente do mundo, mas uma forma bastante 

particular de representá-lo. Nesta forma de representação, além do modo de ver embutido na 

própria tecnologia, está em jogo o olhar daquele que manuseia a câmera. Sendo assim, neste 

projeto, buscamos trabalhar os olhares geográficos que podemos desenvolver com a fotografia 

no trabalho de campo. Ou seja, pretendemos abordar de que maneira a fotografia participa do 

processo de conhecimento e representação do mundo pelo geógrafo quando este está in loco. 

Para tanto, propomos realizar na oficina: i) uma discussão sobre a linguagem fotográfica, a 

partir da análise de um conjunto fotografias de trabalho de campo feitas por estudantes do 

Curso de Geografia da Unicamp; ii) O reconhecimento da linguagem fotográfica enquanto 

processo interligado à subjetividade do autor; iii) A apresentação algumas das metodologias 

desenvolvidas em torno desta temática nos projetos de extensão da Unicamp. 

Metodologia 

A oficina será iniciada com a exposição de fotografias feitas por alunos do Instituto de 

Geociências da Unicamp. No momento seguinte, pretende-se discutir brevemente as 

http://lattes.cnpq.br/1851489219487797
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subjetividades dos autores impressas na captura da paisagem, de modo que as noções de olhar 

geográfico, cultura, representação e paisagem possam aproximar-se da discussão. Por fim, 

serão apresentadas as metodologias desenvolvidas em torno do tema que foram desenvolvidas 

no âmbito das atividades de extensão promovidas pela Unicamp, destinadas aos alunos da 

Educação Básica. 

Bibliografia básica 

URAN, M. Documentação e Pesquisa Científica: notas e reflexões. Prêmio Funarte Marc 

Ferrez de Fotografia, 2012, pp. 64 – 82. 
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GOOGLE EARTH PRO EM SALA DE AULA 

com Ana Paula Mateucci Milena 

 

Objetivos 

Oportunizar a aprendizagem de ferramentas do software Google Earth PRO para 

utilizá-las de forma didática em aulas de Geografia, como instrumento de planejamento e 

relatório para trabalho de campo, desenvolvimento de mapas, entre outros. 

Ementa 

Iniciação ao Google Earth PRO: instalação, configurações básicas, busca, localização. 

Ferramentas: visão geral, medir distâncias, áreas e perímetros, imagens históricas, criar 

caminhos, criar polígonos, perfil de elevação, gravar passeio, salvar como mapa. 

Complementos: diferença entre os arquivos KML e KMZ, criar pastas de arquivos, pontos de 

referência, apresentações automáticas. 

Metodologia 

O desenvolvimento desta oficina tem por meta contribuir para o ensino de Geografia 

através de reflexões sobre o uso de tecnologias no ensino, isto será desenvolvido através do 

software Google Earth PRO que possui diversas ferramentas orientadas para o estudo do lugar 

e que facilitam a aprendizagem de diversos temas ligados à Geografia. 

Bibliografia básica 

ALMEIDA, M. E. B. Prática e formação de professores na integração de mídias. In: 

MORAN, J. M.; ALMEIDA. M. E. B. (Orgs.). Integração das Tecnologias na Educação. 

Brasília: SEED, 2005. 

KENSKI, V. M. O ensino e os recursos didáticos em uma sociedade cheia de tecnologias. In: 

VEIGA, I. P. A. (Org). Didática: o Ensino e suas relações. Campinas, SP: Papirus, 2005. 

MILENA, A. P. M. Google Earth em sala de aula: Contribuições da interatividade ao Atlas 

Municipal Escolar de Ourinhos em versão digital. 2014. 105 f. TCC (Graduação) - Curso de 

Geografia, Universidade Estadual Paulista, Ourinhos, 2014. 

TAKAHASHI, T. (Org.). Sociedade da Informação no Brasil: Livro Verde. Ministério da 

Ciência e Tecnologia. Brasília, 2000.  
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CAMINHOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA LEI 10.639/03 

com Lisie Tatiane de Lima Wenceslau e Bruno Melato 

 

Objetivos 

Apresentar algumas possibilidades de implementação da lei 10.639/03 através da 

cartografia, das artes, e da história oral. Contribuir para práticas pedagógicas que resgatem a 

História e a Geografia da África e dos Africanos e dos Afro-brasileiros. 

Ementa 

As particularidades da lei 10.693/03 e a compreensão de suas emergências; os limites 

e as possibilidades de inserção dos conteúdos via currículo e temas transversais; a necessidade 

de revisão e introdução dos conteúdos das relações raciais como fundamental no caminho de 

compreensão da totalidade das lutas negras e para superação da reprodução automática de 

narrativas e estereótipos presentes nos currículos, nas posturas pedagógicas e na escola de um 

modo geral. Subsídios às discussões e possíveis intervenções pelas práticas 

pedagógicas/docentes. 

Metodologia 

A oficina será dividida em 2 blocos: Na primeira parte será apresentada uma 

exposição sobre as "Semanas de Cultura e Consciência Negra" já realizadas em uma escola da 

rede pública, onde atuam os proponentes como bolsistas do PIBID. Na segunda parte, serão 

realizadas práticas com a reprodução de 4 micro-oficinas: Bonecas Abayomis, Hieróglifos 

Adinkras, Pinturas Corporais dos Povos "Mursi e Surma" e Máscaras Africanas como 

componentes de manifestações religiosas, políticas, e sociais de Burkina Faso, Mali, Congo. 

Bibliografia básica 

GOMES, Nilma Lino. Educação e relações raciais: refletindo sobre algumas estratégias 

de atuação. In MUNANGA, Kabengele (org.): "Superando o Racismo na Escola"- Brasília: 

Ministério da Educação, Secretaria da Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, 

204 p., 2005. 

MUNANGA, Kabengele. Origens africanas do Brasil contemporâneo: histórias, línguas, 

culturas e civilizações. São Paulo: Global, 2009 
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SANTOS, Emerson Renato. A lei 10.369 e o ensino de Geografia construindo uma agenda 

de pesquisa-ação. In: "Revista Tamoios". Rio de Janeiro: Departamento de Geografia da 

UERJ- FFP, v.II, n.1 p.4-23, 2011. 

SILVA, Petrolina Beatriz Gonçalves e Silva. Aprendizagem e ensino das africanidades 

brasileiras. In MUNANGA, Kabengele (org.): "Superando o Racismo na Escola"- Brasília: 

Ministério da Educação, Secretaria da Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, 

204 p., 2005. 
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JOGOS TEATRAIS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA 

com Natália Goldschmidt Guidetti 
 

Objetivos 

Oferecer aos participantes exercícios teatrais práticos que podem ser reproduzidos e 

trabalhados na educação básica com alunos de diversas seriações, a fim de buscar aprimorar o 

processo de aprendizagem sob a perspectiva do jogo. 

Ementa  

Esta proposta é fruto de parte do trabalho de conclusão de curso em andamento 

realizado pela proponente, que busca investigar as provocações que são geradas por 

aproximações entre a formação do ator e a formação inicial de professores, a partir de 

vivencias práticas com jogos teatrais entre alunos do curso de graduação em Geografia da 

Unesp campus Rio Claro. A materialização das reflexões iniciais deste trabalho se deu no 

oferecimento da primeira oficina realizada em Julho de 2016 em parceria com o CECEMCA 

localizado na Unesp campus Rio Claro. A oficina, reformulada para a proposta do evento, 

busca oferecer demonstrações de jogos teatrais e expressão corporal adaptados para a 

realidade escolar, no intuito de construir com alunos e professores possibilidades de 

aprendizagem por outras perspectivas, sobretudo a partir do reconhecimento e apropriação do 

corpo. 

Metodologia 

A oficina propõe-se iniciara partir de jogos que trabalhem foco, ritmo, presença e 

apropriação do espaço através do corpo. Após essa primeira etapa, construiremos os jogos 

cênicos de improvisação e criação, trabalhando o potencial poético dos participantes. 

Bibliografia básica 

BOAL, A. Jogos teatrais para atores e não atores. São Paulo, Cosac Naify, 2015.  

________. Teatro do oprimido e outras poéticas políticas. Rio de Janeiro, Ed. Civilização 

Brasileira, 2011.  

LOBO, A. Experiência e Formação: O fazer teatral nas trajetórias docentes. Programa 

De Pós-Graduação em Educação Conhecimento e Inclusão Social, Faculdade de Educação da 

UFMG, Belo Horizonte, 2010.  

http://lattes.cnpq.br/1909794855106619
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STANISLAVSKI, C. A preparação do ator. Ed. Civilização Brasileira, 2003.  

TARDIF, M. Saberes docentes e formação profissional. Petrópolis: Vozes, 2002.  
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DESENVOLVIMENTO DE TEMAS AMBIENTAIS A PARTIR DA 

CONFECÇÃO DE VASOS COM PNEUS USADOS 

com Adriano Scalzitti 

 

Objetivos 

Viabilizar abstração concreta dos conceitos relacionados ao desenvolvimento 

sustentável e temas ambientais correlatos distribuídos entre os conteúdos dispostos na 

proposta Curricular de Geografia do Estado de São Paulo (2010). 

Ementa / Metodologia 

A proposta Curricular de Geografia para o Estado de São Paulo (2008 p. 44-46) aponta 

objetivos que deverão ser atingidos no processo de relações que efetivam a construção e/ou 

transformação do espaço junto dos alunos do ensino de base, do médio e/ou fundamental. A 

atividade programada está relacionada ao emprego de conhecimentos geográficos no sentido 

de promover a consciência ambiental viabilizando e justificando o aproveitamento de lixo de 

maneira utilista. É fato, as instituições de ensino e seus gestores estão sempre marcando o 

tempo de conteúdo e aulas visando metas estabelecidas por competências e habilidades 

cobradas nas avaliações externas as quais são submetidos os alunos das escolas públicas e 

privadas. Nada impede que o professor através de pesquisas busque autonomia de trabalho 

desenvolvendo conteúdos de modo diferente daqueles propostos em planos de ação que 

acompanham os materiais acordados com a grade curricular estabelecida pelo Estado 

(CONTRERAS, 2012). O trabalho autônomo poderá trazer a interdisciplinaridade como 

amalgama curricular mirando os objetivos da Geografia através de outros caminhos. A oficina 

consiste em reaproveitar pneu usado para confeccionar vasos que poderão ser empregados 

para flores e/ou horta urbana. A ideia foi apresentada na página Horta Urbana alocada na rede 

social faceboock, podendo ainda ser visualizada no site theownerbuildernetwork.co. Poderá 

integrar a atividade com Arte, História, Biologia ou Ciências, dependendo do seu projeto de 

uso. A atividade proposta, não tratará de reduzir consumo de pneus e outras mercadorias, 

corresponderá apenas a uma possibilidade apropriada ao pneu usado com a pretensão de 

reduzir os impactos ao meio ambiente. Essa atividade foi experimentada por alunos de escola 

http://lattes.cnpq.br/1569259845477767
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pública em 2012, portanto é viável. Outras discussões poderão surgir em consequência dessa 

atividade como por exemplo as causas e efeitos dos outros modos de uso do pneu. 

Equipamentos e materiais necessários 

1ª. Etapa: 

a) 8 pneus usados; 

b) facas; 

c) furadeira e broca; 

d) arame e/ou fio usado; 

e) giz para marcar os pneus e executar o corte; 

f) papel para traçar moldes para as formas que optará em cortar o pneu; 

g) calotas de pneu usadas; (fundo do vaso); 

i) tinta para decorar com desenhos o vaso de pneu; 

2ª. Etapa: 

j) isopor de embalagens de eletrodomésticos (para compor o fundo do vaso); 

k) terra vegetal; 

l) plantas (hortaliças, flores, ervas aromatizantes, etc..) 

Os vasos confeccionados poderão ser sorteados entre os grupos que os fizerem e/ou os 

organizadores poderão doá-los a alguma escola pública que por ventura ocorra parceria 

didático-pedagógica, fica a critério da organização. 

Bibliografia básica 

CINQUETTI, Heloisa Sisla. Lixo, resíduos sólidos e reciclagem: uma análise comparativa de 

recursos didáticos. Educar, Curitiba, n. 23, p. 307-333, 2004. 

CONTRERAS, José. A autonomia de professores. 2ª. ed. Tradução de Sandra Trabucco 

Valenzuela. São Paulo: Cortez, 2012. 

LOVELOCK, James. Gaia: cura para um planeta doente. 2ª. ed. Tradução de Aleph Teruya 

Eichemberg, Newton Roberval Eichemberg. São Paulo: Cultrix, 2006. 
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SÃO PAULO (Estado) Secretaria da Educação. Proposta Curricular do Estado de São 

Paulo: Geografia Para o Ensino Fundamental e Médio. São Paulo: Coordenadoria de Estudos 

e Normas Pedagógicas, 2008. 

SILVEIRA, Evanildo da. Reciclagem de pneus. Dois projetos criam alternativas para o 

reaproveitamento da borracha. Pesquisa Fapesp, n. 246, p. 78-79, ago. 2016. Disponível em: 

http://issuu.com/pesquisafapesp/docs/pdf_246_completo/79?e=4497040/38023214 . 

TRINDADE, Naianne Almeida Dias. Consciência Ambiental: Coleta Seletiva e Reciclagem 

no Ambiente Escolar. Enciclopédia Biosfera, Centro Científico Conhecer - Goiânia, vol.7, 

N.12; p. 1-15, 2011. 

 

http://issuu.com/pesquisafapesp/docs/pdf_246_completo/79?e=4497040/38023214

