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ALVES, Denízia Rosa Ferreira Alves. O ensino colaborativo nas práticas pedagógicas: 

Possibilidade para efetivação de uma escola para todos na educação básica. 2022. 130f. 

Dissertação (Mestrado em Ensino na Educação Básica) – Programa de Pós Graduação em 

Ensino na Educação Básica, Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação, Universidade 

Federal de Goiás, Goiânia, GO. 

RESUMO 

O tema deste estudo é “O ensino colaborativo nas práticas pedagógicas: possibilidades para 

efetivação de uma escola para todos na educação básica”, que tem como objetivo principal 

investigar as possibilidades de atuação de diversos sujeitos envolvidos na instituição escolar 

por meio de práticas pedagógicas colaborativas. O produto educacional elaborado foi uma 

“Coletânea de Curtas”, no contexto do Curso de Mestrado Profissional Stricto Sensu do 

Programa de Pós-Graduação em Ensino na Educação Básica do Centro de Ensino e Pesquisa 

Aplicada à Educação (CEPAE) da Universidade Federal de Goiás (UFG). O interesse em 

desenvolver um estudo mais aprofundado sobre este assunto vem das experiências em sala de 

aula e pela percepção de que a inclusão de todos os alunos na escola não vem acontecendo. 

Para nortear a investigação, este projeto tem por problemática a seguinte indagação: “como 

incluir, por meio de ações colaborativas, todos os alunos no processo de ensino-

aprendizagem, sem que haja padronização/classificação/exclusão dos sujeitos?”. Para 

alicerçar este trabalho, elegemos como base teórica da pesquisa os autores Jacques Rancière 

(2010), Maria José Esteves de Vasconcellos (2006), Maria Teresa Eglér Mantoan (2015) e 

Paulo Freire (2021), além de legislação esparsa e a Constituição Federal Brasileira (1988). O 

percurso metodológico traçado pela pesquisa-ação contou com a participação de professores, 

alunos, gestores, pais, comunidades em geral e profissionais de diferentes áreas do 

conhecimento, que, voluntariamente, somaram ao nosso projeto suas experiências pessoais e 

profissionais. Enfim, desenvolvemos uma rede colaborativa com esses participantes, na visão 

de um pensamento sistêmico. O desenvolvimento da pesquisa com os alunos do Colégio 

Estadual Olavo Bilac levou-nos a constatar que cada sujeito ali pode experimentar a 

emancipação e a autonomia na construção do saber. A produção dos curtas-metragens pelos 

educandos foi uma demonstração de quão longe pode ir o aluno quando visto como detentor 

de uma capacidade de não apenas aprender, mas de ensinar, de contribuir com todo o seu 

potencial criativo. 

Palavras-Chave: Escola para todos. Ensino Colaborativo. Educação Básica. 
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ALVES, Denízia Rosa Ferreira Alves. An investigation about my own practice from the 

mistakes analysis as strategy didactics in mathematics classes. 2022. 130p. Dissertation 

Thesis (Master Degree in Basic Education Teaching) – Postgraduate Program in Basic 

Education Teaching, Teaching and Research Applied in Education Center, Federal University 

of Goiás, Goiânia, GO.  

ABSTRACT 

The theme of this study is "Collaborative teaching in pedagogical practices: all the possibilities 

for carrying out basic education for basic education", which has as main objective to investigate 

the possibilities of action of several students involved in school education through practical 

practices. The educational product elaborated was a "Collection of Short Films", in the context of 

the Stricto Sensu Professional Master's Course of the Graduate Program in Teaching in Basic 

Education of the Center for Teaching and Research Applied to Education (CEPAE) of the Federal 

University of Goiás ( UFG). The interest in developing an in-depth study on this subject from the 

experiences in the classroom and the perception that the inclusion of all students in the school 

comes more than ever. To guide the investigation, this project has the following question as a 

problem: To include, through collaborative actions, all students in the teaching-learning process, 

without there being/class/exclusion of subjects?”. To support this work, we chose as the 

theoretical basis of the research the authors Jacques Rancière (2010), Maria José Esteve de 

Vasconcellos (2006), Maria Teresa Eglér Mantoan (2015) and Paulo Freire (2021), in addition to 

the Sparse Legislation and the Federal Constitution. Brazilian (1988). The professional 

methodological path traced by action research outlines with the participation of their projects, 

managers, parents, in general and different areas of knowledge, who, voluntarily, added personal 

and experiences to our project. Finally, we developed a collaborative network with these 

participants, with a view to systemic thinking. The development of the research with the students 

of Colégio Estadual Olavo Bilac led us to verify that each subject there can experience an 

emancipation and autonomy in the construction of knowledge. The production of short films 

educandos was a demonstration of how far can go when seen as having the ability not only to 

learn, but to teach, to contribute with all their creative potential. 

 

Keywords: School for everyone. Collaborative Teaching. Basic education. 
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Introdução 

Ao Que Vai Chegar 

(Toquinho ) 

 

Voa, coração A minha força te conduz 

Que o sol de um novo amor em breve vai brilhar Vara a escuridão, vai onde a noite esconde a luz 

Clareia seu caminho e acende seu olhar 

Vai onde a aurora mora e acorda um lindo dia Colhe a mais bela flor que alguém já viu nascer E não 

esqueça de trazer força e magia, 

O sonho e a fantasia, e a alegria de viver 

Voa, coração Que ele não deve demorar 

E tanta coisa a mais quero lhe oferecer O brilho da paixão, pede a uma estrela pra emprestar E traga 

junto a fé num novo amanhecer 

Convida as luas cheia, minguante e crescente 

E de onde se planta a paz, Da paz quero a raiz 

E uma casinha lá onde mora o sol poente Pra finalmente a gente simplesmente ser feliz 

 

VOA, CORAÇÃO, A MINHA FORÇA TE CONDUZ 

 

Este estudo, intitulado “O ENSINO COLABORATIVO NAS PRÁTICAS 

PEDAGÓGICAS: possibilidades para a efetivação de uma escola para todos na Educação 

Básica” é resultado da investigação das possibilidades de se atuar na instituição escolar por 

meio de práticas pedagógicas colaborativas. O interesse em desenvolver um estudo mais 

aprofundado sobre este assunto vem das experiências anteriores à minha atuação em sala de 

aula e pela percepção de que é possível ensinar a todos, e que a inclusão de todos será a 

consequência lógica quando todos os alunos na escola receberem a mesma educação, o 

mesmo ensino, que alcançará todos, a despeito de eventuais diferenças e especificidades 

próprias dos seres humanos, de maneira geral. É possível, a despeito de toda objeção que 

eventualmente se possa encontrar. Desta forma, esta pesquisa foi norteada pela problemática: 

“como incluir, por meio de ações colaborativas, todos os alunos no processo de ensino-

aprendizagem, sem que haja padronização/classificação/exclusão dos sujeitos?” 

Como mencionado anteriormente, meu entusiasmo com relação à educação voltada 

para todos surgiu durante o curso de graduação em secretariado bilíngue (2004), na Pontifícia 

Universidade Católica de Goiás (PUC - Goiás). Naquele período, uma das disciplinas mais 

importantes no quesito influência para o estudo que ora nos envolve foi a de língua inglesa, 

ministrada de uma forma que nos chamou a atenção por reconhecer a complexidade de todos 

os sujeitos relacionados. Havia diálogos diretos, em sintonia com a realidade social, cultural e 

financeira dos alunos. 

Havia diferentes níveis de graduandos juntos na mesma sala, porém, ninguém percebia 

isso. A forma como a professora conduzia e dava a oportunidade a cada um dos alunos de se 
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expressar e participar tornava as diferenças quase imperceptíveis, já que todos ali eram 

sujeitos ativos, e não meros expectadores a absorver as lições ensinadas. 

Observei que era uma forma diferente de enxergar os alunos. E isso foi tão impactante 

para mim que quando terminei o curso de secretariado no primeiro semestre de 2004, iniciei 

no segundo semestre do mesmo ano a Licenciatura em Letras, pois almejava ser professora 

naquele modelo, ou seja, uma professora sempre disposta a abandonar o ensino meramente 

transmissivo, para adotar uma pedagogia ativa, dialógica, interativa, integradora, que se 

contraponha a toda e qualquer visão unidirecional, de transferência unitária, individualizada e 

hierárquica do saber (MANTOAN, 2015). 

Como portadora de diploma, me matriculei em uma especialização em Língua Inglesa 

(2005). No segundo semestre de 2005 comecei a trabalhar como professora contratada (pró- 

labore) pela Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte (SEDUCE), quando iniciei 

minha jornada como docente. E não houve nada que me barrasse na decisão de progredir na 

área educacional. No ano de 2006 fui aprovada no concurso para professora desta mesma rede 

estadual de ensino. Algum tempo depois, em 2008, fui aprovada no concurso público para 

professora no Município de Goiânia, como professora de Língua Inglesa. 

O primeiro obstáculo que encontrei na sala de aula foi a dificuldade para incluir a 

todos, como sempre fora meu desejo. Naquele momento, tudo o que tinha era uma enorme 

expectativa de realizar um trabalho que pudesse incluir a todos, mas faltava-me um 

embasamento teórico que sustentasse minha prática em sala. Não sabia como trabalhar com os 

alunos que tinham necessidade especial oriunda de um problema de saúde ou mesmo aquele 

aluno “difícil” por um motivo puramente de comportamento indisciplinado. Eu era uma 

professora até então cheia de boas intenções, mas sem as condições pessoais minimamente 

apropriadas para atingir meus objetivos. 

Jamais parti do pressuposto equivocado de que o aluno não tem nada a ensinar, e sim o 

professor. E esta característica marcante de meu trabalho encontrou uma relevante 

confirmação teórica a partir do momento em que iniciei os estudos mais específicos acerca da 

educação inclusiva, visando ao ensino para todos, em especial sob a ótica da visão sistêmica. 

“O que hoje me parece impossível fazer, mas que, se fosse feito, mudaria radicalmente as 

coisas? O que hoje nos parece impossível pode tornar-se o padrão 

amanhã.”(VASCONCELLOS, 2006, p.33). Para a professora Maria Teresa Eglér Mantoan, 

cuja obra faz parte do sustentáculo teórico de nossa pesquisa, “os alunos sempre sabem 

alguma coisa” e “todo educando pode aprender, mas no tempo e do jeito que lhe é próprio e 

de acordo com seus interesses e capacidades.” . Para a mesma professora, também é 
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fundamental que o professor nutra uma elevada expectativa em relação à capacidade de 

progredir dos alunos e não desista nunca de 

buscar meios de ajudá-los a vencer obstáculos escolares. (MANTOAN, 2015). 

Assim, toda minha expectativa girava em torno destes pressupostos: nossos alunos 

tinham, sim, algo a nos ensinar. E eu teria sempre boas expectativas em relação ao 

aprendizado deles, sempre respeitando a individualidade de cada um. Acreditei na força de 

meu coração, e deixei que ele me conduzisse. 

 

O SOL DE UM NOVO AMOR EM BREVE VAI BRILHAR 

 

A segunda situação que me levou à pesquisa foi a maternidade. Em 2012, já mãe de 

uma menina, dei à luz dois filhos gêmeos. Antes de os gêmeos completarem um ano de idade, 

descobrimos que um deles tinha diagnóstico de paralisia cerebral tetraespástica, o que 

comprometeria os seus movimentos, obrigando-o a se locomover em uma cadeira de rodas, 

sem perspectivas, do ponto de vista médico, de alteração do quadro. Desde então, estive 

focada em auxiliá-lo em tudo. Mas o excesso de atenção dispensada somente ao filho com a 

necessidade especial levou-nos a constatar que os outros dois filhos sofreram, sem poder 

entender por que o foco era tão voltado a um deles, em detrimento dos demais. 

Com o tempo, compreendemos a necessidade de “distribuir a atenção” entre os filhos, 

algo que aconteceu após muita leitura sobre o assunto e até mesmo através da ajuda de um 

profissional da área de psicologia. Mas a experiência também serviu para transformar minha 

dor em aprendizado. 

O desejo de aprender a respeito de educação especial e inclusão já não era algo apenas 

para meu “aprimoramento profissional”, mas uma necessidade de ser um ponto de apoio e 

suporte para meu filho e, por consequência, uma fonte para outros pais e crianças especiais 

que, na maioria das vezes, se encontram desprovidos do apoio do poder público e da 

sociedade como um todo, ou seja, na mesma situação em que eu e minha família nos víamos. 

A necessidade de uma educação especial estava dentro de minha vida e não mais fora. 

Era o sol de um novo amor que começava a brilhar em minha vida. 

E foi motivada por esta busca, não mais apenas profissional, mas sobretudo pessoal, 

que, no ano de 2015, me matriculei em uma pós-graduação em educação inclusiva com ênfase 

no atendimento educacional especializado (A.E.E.). Por meio desta iniciativa, tive a 

oportunidade de atuar como professora de apoio por quase um ano. 
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Naquela ocasião de estudos, a compreensão sobre as leis relacionadas à educação 

especial foi imprescindível, principalmente para me orientar quanto à atuação junto aos 

alunos que eram encaminhados para o A.E.E. 

As atribuições do professor de Atendimento Educacional Especializado, conforme o 

artigo número 13 da Resolução CNE/CEB nº4/2009, que institui as diretrizes operacionais 

para o AEE, são, entre outras, as que seguem: 

 

I–Identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, recursos pedagógicos, de 

acessibilidade e estratégias considerando as necessidades específicas dos alunos 

público-alvo da Educação Especial; 

II– Elaborar e executar plano de Atendimento Educacional Especializado, avaliando 

a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade; 

III– Organizar o tipo e o número de atendimentos aos alunos na sala de recursos 

multifuncionais; 

IV– Acompanhar a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de 

acessibilidade na sala de aula comum do ensino regular, bem como em outros 

ambientes da escola; 

V– Estabelecer parcerias com as áreas intersetoriais na elaboração de estratégias e 

na disponibilização de recursos de acessibilidade; 

VI– Orientar professores e famílias sobre os recursos pedagógicos e de 

acessibilidade utilizados pelo aluno; 

VII– Ensinar e usar a tecnologia assistiva de forma a ampliar habilidades funcionais 

dos alunos, promovendo autonomia e participação; 

VIII– Estabelecer articulação com os professores da sala de aula comum, visando à 

disponibilização dos serviços, dos recursos pedagógicos e de acessibilidade e das 

estratégias que promovem a participação dos alunos nas atividades escolares. 

 

UMA ELEVADA EXPECTATIVA 

 

Por meio desta especialização, senti-me mais confiante, pois entendi o que seria 

preciso para desenvolver ações de maneira articulada com os professores da sala de aula 

comum, família e com os demais profissionais da escola, visando à disponibilização dos 

serviços e recursos para o desenvolvimento, a autonomia, a participação e a aprendizagem dos 

alunos nas atividades escolares, bem como as parcerias com as áreas intersetoriais. 

 
As atividades precisam ser desafiadoras para estimular os alunos a realizá-las, 

segundo seus níveis de compreensão e desempenho. Portanto, não se excluirá 

nenhum aluno das atividades nem serão oferecidas a alguns (os que sabem menos) 

atividades adaptadas, facilitadas (MANTOAN, 2015, p.74). 

 

Neste primeiro ano de prática pedagógica no AEE, atuei dando apoio a cinco alunos 

que eram diagnosticados com diferentes necessidades especiais, sendo elas: autismo, 

deficiência visual, deficiência auditiva e transtorno do déficit de atenção com hiperatividade 

(TDAH) e esquizofrenia. Naquela oportunidade percebi que a realidade era diferente daquilo 
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que se garantia no dispositivo legal mencionado, uma vez que, ao invés de organizar, elaborar 

e identificar recursos pedagógicos de forma a eliminar as diferenças e as barreiras da 

discriminação, possibilitando a participação de todos os alunos, levando em consideração suas 

necessidades especiais, as ações mais recorrentes que eram praticadas acabavam provocando 

um efeito exatamente oposto, consistentes na (a) elaboração de conteúdo adaptado, (b) 

indiferença de muitos professores regentes, e também dos colegas de classe, devida à 

“dificuldade” de aproximação com eles, por serem classificados como “especiais”, (c) retirada 

do discente da sala de aula, que era uma outra prática que me incomodava e era recorrente - 

tal situação apenas acontecia com a justificativa de que os “especiais” estavam atrapalhando o 

rendimento da aula e desviando a atenção dos demais alunos, e, por fim, (d) no fato de os 

professores, em geral, não se disponibilizarem a avaliar os alunos com necessidades especiais, 

deixando esta responsabilidade para o professor de apoio, uma vez que este estaria “mais 

preparado” e “tinha um contato mais direto com aquele aluno”. 

Não demorou muito minha presença na sala de aula como apoio ao aluno especial, 

pois retornei às minhas atividades como professora de língua inglesa. Pela experiência no 

A.E.E., ainda não tinha convicção sobre como poderia educar a todos, e fazer com que 

nenhum aluno, independentemente da condição de saúde, deixasse de receber o mesmo ensino 

dos demais. 

As experiências que se somaram naquela fase de minha vida foram determinantes. O 

estudo inicial da obra da professora Mantoan e a vivência como mãe e professora de crianças, 

especiais ou não, trouxeram-me a convicção de que todos têm suas especificidades e 

necessidades distintas, e que nem todos estão na mesma sintonia, no mesmo ritmo e forma de 

apropriação do conhecimento, mas, mesmo assim, podem e devem estar juntos. 

Para ensinar a turma toda, parte-se do fato de que os alunos sempre sabem alguma 

coisa, de que todo educando pode aprender, mas no tempo e do jeito que lhe é próprio e de 

acordo com seus interesses e capacidades. Também é fundamental que o professor nutra 

elevada expectativa em relação à capacidade de progredir dos alunos e não desista nunca de 

buscar meios para ajudá-los a vencer os obstáculos escolares.(MANTOAN, 2015. p.71). 

E foi exatamente a necessidade de encontrar uma resposta, um meio de conciliar e 

articular teoria e prática, que surgiu o problema desta pesquisa, ou seja, a indagação que como 

pesquisadora eu me fazia e faço ainda: como incluir todos os alunos no processo de ensino- 

aprendizagem, sem que haja padronização/classificação/exclusão dos sujeitos? 

 

O ENSINO PARA TODOS COMO FOCO PRINCIPAL 
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Na tentativa de encontrar respostas para a questão ligada à inclusão de todos os alunos, 

entrei como aluna especial na disciplina “Tecnologias Assistivas” no Mestrado Profissional 

do Programa de Pós-Graduação em Ensino na Educação Básica (PPGEEB/CEPAE/UFG) em 

2017. Pelos estudos e discussões de textos da professora Maria Teresa Mantoan “Inclusão 

Escolar: o que é? Por quê? Como fazer?” (2015) percebi que meu foco não deveria ser na 

educação especial, somente, mas encarar e adotar como certa a possibilidade da inclusão de 

todos, e não somente dos “alunos especiais”, portadores de qualquer deficiência. 

 
A inclusão não prevê a utilização de práticas/métodos de ensino escolar específico 

para esta ou aquela deficiência e ou dificuldade de aprendizagem. Os alunos 

aprendem nos seus limites e se o ensino for, de fato, de boa qualidade, o professor 

levará em conta esses limites e explorará convenientemente as possibilidades de 

cada um. Não se trata de uma aceitação passiva do desempenho escolar, mas de 

agirmos com realismo e coerência e admitirmos que as escolas existem para formar 

as novas gerações e não apenas alguns de seus futuros membros, os mais 

capacitados e privilegiados. (MANTOAN, 2015, p. 69). 

 

A partir daquele momento, comecei a compreender que minhas práticas encontravam 

um suporte teórico que confirmava a primazia e o protagonismo do “ensino para todos” em 

relação à ideia de inclusão. Muito mais que inclusivo, meu trabalho deveria alcançar a todos. 

E foi com esta característica de professora inquieta, na busca de uma realidade em 

sala, que decidi adotar uma nova postura a partir dali. Assim, o alvo de proporcionar um 

ensino de qualidade que contemple a todos, dando a cada um as mesmas oportunidades, a 

despeito de suas peculiaridades e especificidades, torna-se o centro de nossa pesquisa. 

Com essa inquietação a borbulhar, fazia minhas as palavras de bell hooks - escrito 

assim, com iniciais minúsculas por adoção consciente da própria autora - extraídas de sua 

impagável obra “Ensinando a Transgredir - A Educação como Prática da Liberdade”: 

 
O professor precisa valorizar de verdade a presença de cada um. Precisa reconhecer 

permanentemente que todos influenciam a dinâmica da sala de aula, que todos 

contribuem. Essas contribuições são recursos. Usadas de modo construtivo, elas 

promovem a capacidade de qualquer turma de criar uma comunidade aberta de 

aprendizado. (hooks,  2017. p.18). 
 

Todos os indivíduos, com suas diferenças, se articulam e se compõem para o todo. E o 

professor deve ser o primeiro a estimular a participação de toda a classe, em quaisquer 

atividades. Deve ainda o professor fazer com que o aluno sinta segurança e rompa de vez a 

barreira do silêncio e o medo de se fazer notar. O ato de estar presente e poder ajudar, ou 

mesmo ensinar, eleva a auto-estima dos alunos e os faz aprender e a ensinar entre eles. 
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É a ausência do sentimento de segurança que, muitas vezes, promove o silêncio 

prolongado ou a falta de envolvimento dos alunos. Fazer da sala de aula um 

contexto democrático onde todos sintam a responsabilidade de contribuir é um 

objetivo central da pedagogia transformadora. (...) Cuidar para que todos os alunos 

cumpram sua responsabilidade de contribuir para o aprendizado na sala de aula não 

é uma abordagem comum no sistema que Freire chamou de “educação bancária”, 

onde os alunos são encarados como meros consumidores passivos. (hooks, 2017. p. 

56-57). 

 

E era exatamente esta característica de “ensino bancário” que eu via como o oposto ao 

que entendia ser uma educação que contempla todos. Por isso, desde cedo a rejeitamos, 

abraçando por completo aquilo que entendemos ser uma educação, ou ensino para todos: uma 

forma de ensinar que respeita a individualidade de cada um. E o somatório dos indivíduos 

torna a sala um ambiente plural, no qual os próprios alunos podem aprender uns com os 

outros e colaborar para o crescimento da turma como um todo. E o professor não se concentra 

em um indivíduo que, porventura, apresente alguma “necessidade especial”, mas leva a turma 

toda a encarar o desafio de conviver, aprender e ensinar em um ambiente que proporciona a 

inclusão de todos de maneira espontânea, sem que o foco se volte para um indivíduo 

especificamente, mas para o ensino em si, que alcançará, sem distinção, todos os alunos. 

 

VARA A ESCURIDÃO , VAI ONDE A NOITE ESCONDE A LUZ 

 

Assim, comecei a buscar formas de ensinar a turma toda, porém dando ênfase à 

cooperação, respeitando e valorizando as diferenças. Meu planejamento consistia em fazer 

alguns experimentos com as turmas, tentando romper os limites das disciplinas, de modo a 

levar o conteúdo de cada uma delas a se associar com as demais, ampliando o conteúdo e, por 

consequência, o nível de aprendizagem, como, por exemplo, associar as aulas de redação com 

as técnicas, regras e o jargão do football; uso da gramática associado à culinária; estudo de 

inglês com atividades de robótica, e momentos de muito lirismo junto à turma com leitura de 

poemas e textos de dramaturgia, com encenação de trechos de peças de teatro. 

Ou seja, o conteúdo estava dentro de um contexto familiar dos alunos, com uma 

linguagem acessível a todos, sem ser uma adaptação tão drástica como tinha visto no início de 

minha experiência como professora. Mas logo houve a compreensão da necessidade de um 

ensino que fosse colaborativo, e sobretudo emancipatório. Um ensino que possibilitasse a 

autonomia dos sujeitos, e que lhes permitisse a troca de saberes, sendo estes não 

necessariamente oriundos do professor, mas gerados também entre os próprios colegas. 
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O ponto de partida para ensinar a turma toda, sem diferenciar o ensino para um 

aluno ou um grupo de alunos, é ter como certo que a diferenciação será feita pelo 

próprio aluno ao aprender e não pelo professor! Essa inversão é fundamental para 

que se possa ensinar a turma toda sem sobrecarregar inutilmente o professor, que 

por vezes é obrigado a criar e selecionar atividades e a acompanhar grupos 

diferentes de alunos a fim de igualar o aprendizado da turma. (MANTOAN, 2015, p. 

72). 

 

Em 2018, comecei a desenvolver as teorias estudadas em uma escola municipal de 

Goiânia, com objetivo de buscar reunir os alunos em uma roda de conversa para conhecê-los 

melhor e saber o que despertava neles um maior interesse. 

E o que seria , enfim, essa educação que se propõe a ser para todos, e que tem como 

alvo a inclusão e o envolvimento de todos no ensino colaborativo ? 

Os desafios de conhecer e empreender o projeto de educar a todos mostravam a 

necessidade de mudança na escola, no currículo e no trabalho pedagógico de maneira geral. O 

objetivo deveria ser eliminar a exclusão escolar e favorecer o desenvolvimento da inclusão no 

sistema de ensino, e não apenas de uma sala, de um professor, mas de todo o ambiente escolar 

como um todo, envolvendo todos os sujeitos ligados direta e indiretamente à escola. Por isso a 

ideia e a importância de chamar outros para cooperar. Havia razões para ter uma enorme 

expectativa, pois a luz em breve iria brilhar sobre aquele ambiente. 

 

DA BELEZA NAS DIFERENÇAS E A CAPACIDADE DE CADA UM 

 

Investigar e modificar a qualidade de ensino, com fundamentos teóricos da educação 

para todos, passam a ocupar o centro de meu interesse como professora. O estudo de uma das 

obras que ora nos servem de fundamento teórico em nossa pesquisa foi decisivo em nossa 

determinação de não desistir de incluir nenhum aluno de quaisquer atividades que fossem 

propostas. 

E mesmo diante de um aluno “atípico” não havia razão para sofrer na tentativa de 

buscar meios e adaptações “facilitadoras” e diferenciadoras, mas empreender esse processo de 

inclusão tendo sempre em mente que: 

 

A diferença não cabe em perfis engessados de pessoas, assim como em categorias e 

identificações que encaminham os alunos mais adiantados para cada turma e os mais 

atrasados para outra. Todos somos sujeitos únicos, singulares, heterogêneos. Não 

cabemos plenamente em quaisquer arranjos (MANTOAN, 2015, p. 84). 

 

Sob forte influência desta educadora e autora, compreendemos a necessidade de 

deslocamento da visão educacional para uma perspectiva que se abrisse para novos saberes, 
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novos estudos, e a outras formas de ensinar e avaliar a aprendizagem dos educandos, e não 

exatamente fundados no sentido da diferença entre alunos. 

 

A diferença entre está subjacente a todos esses entraves às mudanças propostas pela 

inclusão. Velada ou explicitamente, ao fazermos comparações, fixamos modelos, 

definimos classes e subclasses com base em atributos que não dão conta das pessoas 

por completo, excluindo-as por fugirem à média e/ou à norma estabelecida. 

(MANTOAN, 2015, p. 84). 

 

Assim, compreendo que a escola e eu deveríamos ser capazes de considerar as 

características pessoais dos indivíduos e a aprendizagem de cada um; e, em relação à 

avaliação de aprendizagem, não se deve, portanto, aplicar uma forma única como padrão de 

avaliar um indivíduo, haja vista que cada um tem sua forma particular de se desenvolver e 

aprender. Todos têm direito à educação, mas a educação segundo a capacidade que cada um 

tem de se desenvolver. E isso é algo particular, variando de indivíduo para indivíduo. Trata-se 

de um princípio e uma garantia constitucional, nos termos do artigo 205 e 208,V. 

 

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho. 

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de : 

(...)  

V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, 

segundo a capacidade de cada um; 

 

Ou seja, nos termos da Constituição Federal, a educação, para ser, de fato, 

INCLUSIVA, e PARA TODOS, visa ao pleno desenvolvimento da pessoa, mas segundo a 

capacidade que cada um tem de se desenvolver. 

Enfim, tudo o que for feito - ou diferenciado - , em prol do aluno com alguma 

necessidade especial, deve ser sempre em busca de incluir e jamais excluir. E, além disso - o 

que é mais importante - , precisa envolver a turma toda, visando à participação de todos, e não 

somente o “aluno especial”. As atividades são elaboradas com a participação de todos os 

alunos, sendo aqueles com necessidades especiais absorvidos pelos demais, não havendo 

diferença entre eles, a partir do momento em que todos colaboram e contribuem visando a um 

único fim. Já não é mais um aluno que faz algo isolado e, necessariamente, sozinho. É a turma 

que, unida, faz e aprende como todos os demais. Assim, o ensino que visava ao alcance de 

todos cumpre seu alvo. 

 

DO QUADRADO PARA A QUADRA: ELIMINANDO BARREIRAS 
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Decidimos que a aula de inglês seria dada de uma forma diferente. Muito mais que 

simplesmente para uma aula aberta de inglês e português, saí um pouco do planejamento 

curricular para ouvir o que eles queriam aprender. 

Decidimos sair do ambiente fixo entre quatro paredes da sala de aula e fomos para a 

quadra de esporte, o pátio da escola, a cozinha, a biblioteca e a sala de informática. Tudo para 

eliminar a barreira de comunicação muitas vezes distorcida em sala de aula; e estabelecer hora 

de falar e hora de ouvir. Segundo minha experiência, um dos jeitos de construir a comunidade 

na sala de aula é reconhecer o valor de cada voz individual (hooks, 2017. p. 58). 

De uma forma até mesmo divertida para eles, fizemos um telefone de latinha, como 

símbolo do direito de cada um falar a seu tempo, e aprender a ouvir o outro com o mesmo 

respeito que se exige quando fala. Tudo a seu tempo. Todos os alunos gostaram demais das 

mudanças e das atividades propostas. 

A troca de ideias com outros especialistas internos e externos à escola foram 

essenciais na busca por uma prática pedagógica inclusiva e que pudesse alcançar a todos, sem 

exceção ou rotulação.(MANTOAN, 2015). 

Com isso, observamos que todas as atividades não tinham em si mesmas o foco. O 

foco sempre foi a educação para todos. Os vídeos, embora jamais tenham sido objeto de 

pesquisa em si, proporcionaram aos alunos a vivência de um trabalho colaborativo, que pode 

contar com a participação de todos. 

E, como professora/pesquisadora, passei a observar atentamente os diferentes sujeitos 

da rede colaborativa para efetivar a educação para todos e, por consequência, a inclusão: 

aluno, professor, coordenador, diretor, família e a comunidade na qual os alunos estavam 

inseridos. O grupo de pessoas que eu precisava observar não se resumia a alunos e 

professores, mas a um universo de participantes que extrapolavam os muros da escola. 

 

ATÉ QUE TODOS CHEGUEM À EMANCIPAÇÃO 

 

Naquele contexto, outro nome muito importante para mim foi o filósofo francês 

Jacques Rancière, também integrante do grupo de autores indicados para a seleção do 

mestrado, por meio de sua obra “O Mestre Ignorante” (2010). Este livro foi muito útil no 

sentido de expor o significado e a importância de uma educação emancipatória, sendo 

determinante o conceito de emancipação, na acepção apresentada por esse autor. 
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São duas marcas bem definidas, e que se completam, que esses dois autores nos 

deixam: se, por meio do ensino de Maria Teresa Eglér Mantoan, somos marcados pelo 

conceito da inclusão e o acesso a uma educação para todos, com Rancière o que nos marca é a 

possibilidade concreta da emancipação do mestre e, sobretudo, do aluno. 

 

A inclusão implica pedagogicamente a consideração da diferença, em processos 

educacionais iguais para todos. A ambivalência dessa situação assemelha-se a andar 

no fio da navalha. Exige um equilíbrio dinâmico dos que atuam nas escolas para que 

possam atender por completo ao que a inclusão prescreve como prática pedagógica, 

ou melhor, para não cair em diferenciações que excluam nem pender para a 

igualdade, que descaracteriza o que é peculiar a cada aluno (MANTOAN, 2015, p. 

83). 

 

Quem ensina, sem emancipar, embrutece. E quem emancipa não tem que se 

preocupar com aquilo que o emancipado deve aprender. Ele aprenderá o que quiser, 

nada, talvez. Ele saberá que pode aprender porque a mesma inteligência está em 

ação em todas as produções humanas, que um homem sempre pode compreender a 

palavra de um outro homem. (RANCIÈRE, 2010, p.37). 

 

O primeiro a passar pelo processo de se emancipar é o professor. E, ao fazê-lo, torna- 

se apto a levar o aluno a esta experiência que marcará definitivamente a sua vida. O aluno 

deve ser aquele que se vê como sujeito capaz de aprender, e que não depende da presença 

constante do "mestre" para ensinar-lhe algo que ele mesmo, aluno, pode aprender, valendo-se 

do livro que tem nas mãos e que o acompanha aonde for. O papel do professor não é 

exatamente aniquilar-se, mas mostrar a cada aluno o quão longe pode ir, ao acreditar em sua 

capacidade de apreensão do conhecimento por meio do processo da emancipação. 

O professor, ao adquirir esta independência, torna-se apto a mostrar aos alunos a 

mesma capacidade, ou seja, descobrir em si mesmos a possibilidade de aprender qualquer 

coisa, de dominar qualquer assunto, guiado unicamente pelo desejo de aprender e a certeza de 

que tudo pode ser apreendido por uma mente que se propõe a buscar. 

Torna-se uma fonte de estímulo mas sem dominar a mente do aluno, sendo mais um 

provocador, uma luz para que o discípulo busque seu próprio caminho, sem a necessidade do 

“mestre explicador”. Todo professor já emancipado é capaz de conduzir seu aluno ao pleno 

conhecimento por meio da emancipação. 

É a descoberta da igualdade de inteligênciaque demonstra que cada sujeito pode ser 

protagonista do seu próprio saber. (RANCIÈRE, 2010). Qualquer um pode ensinar o que tem 

pesquisado e descoberto na internet, nos livros, nos periódicos, o que tem aprendido com 

outras pessoas, e o que tem recebido de outras fontes de pesquisa e saber.  O “carrossel 

aperfeiçoado”, mencionado por Joseph Jacotot, e citado por Rancière, como "espécie de 
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progresso”, foi mais uma de minhas inspirações para o desenvolvimento de meu projeto. “Ele 

sonhava com outra coisa, a título de ensino mútuo: que cada ignorante pudesse se fazer, para 

outro ignorante, um mestre que revelaria a ele seu poder intelectual (RANCIÈRE, 2010, 

p.37)”.  

Desta perspectiva, tive a certeza de que eu, como professora em busca constante de 

minha própria emancipação, poderia abrir as portas para que meus alunos exercessem a deles, 

experienciando o processo de ensinar e aprender uns com os outros, mutuamente. Juntos, 

chegamos à conclusão de que as “peças” iam se encaixando e as respostas iam, aos poucos, 

preenchendo as lacunas. 

 

ATRAIREI TODOS A MIM PARA QUE NINGUÉM FIQUE DE FORA 

 

O Evangelho de João, que inspira o título dado a esta seção, nos mostra a figura de 

Jesus Cristo como modelo de homem ocupado em atrair e amar a todas as pessoas, tratando-as 

igualmente, e dando a todas a mesma oportunidade de desfrutar da vida plena que ele tinha 

para oferecer. “Atrairei todos a mim” (Jo 12:32) é talvez uma das primeiras lições de inclusão 

registradas na história; e que, mesmo que de forma muitas vezes inconsciente, influencia de 

maneira precursora toda nossa literatura, como é o caso do ensino da professora Maria Teresa 

Mantoan, no quesito inclusão, para que ninguém fique de fora de tudo o que for oferecido no 

processo educacional. 

O ato de ensinar, empreendido por um professor que visa sempre à educação para 

todos, possibilita, inevitavelmente, a inclusão. Daí, a pergunta da pesquisa, “como incluir, por 

meio de ações colaborativas, todos os alunos no processo de ensino-aprendizagem, sem que 

haja padronização/classificação/exclusão dos sujeitos?”. Uma possível resposta seria, por 

certo, dando pleno acesso a todos, sem discriminação de qualquer natureza. 

E, uma vez incluídos, deve-se possibilitar que estes educandos se tornem cada vez 

mais emancipados, que tenham conhecimento e integral acesso a todo o caminho a ser 

percorrido, até que cheguem à plena emancipação. Ou seja, que se conscientizem de que 

todos, sem exceção, podem aprender tudo o que desejarem saber, sem a dependência do 

“mestre explicador”. Eis aí o “casamento perfeito” de duas lições e influências indeléveis de 

Jacques Rancière e Maria Teresa Mantoan. 

Como professora, sempre procurei coordenar as atividades dos alunos, mas com os 

olhos voltados para eles, despertando neles a capacidade de se superarem sempre, sem 
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dependerem da pessoa do mestre, a não ser para lhes dizer que podem ir além dos seus 

limites. 

Com Paulo Freire aprendemos que “De nada serve, a não ser para irritar o educando e 

desmoralizar o discurso hipócrita do educador, falar em democracia e liberdade mas impor ao 

educando a vontade arrogante do mestre.” (FREIRE, 2021, p. 61). 

Na busca pela emancipação, o desafio seria vencer a insegurança e tentar novas 

práticas, ainda que inovadoras, estranhas e muitas vezes incompreendidas por muitos, 

inclusive colegas professores ainda sob efeito do sistema tradicional e puramente “bancário”, 

conforme Paulo Freire que se coloca contra e faz severas críticas a essa modalidade de ensino, 

“que deforma a necessária criatividade do educando e do educador” (FREIRE, 2021, p. 27). 

Era uma possibilidade de trazer a educação para todos, o que significaria tirar muitos 

alunos da escuridão, da ignorância e do preconceito. Mas não seria uma tarefa fácil e nem 

individual de um professor, por mais que ele tivesse uma boa intenção. Para funcionar há de 

ser um compromisso coletivo, de rede, em que todos colaboram. 

Compreendo que a inclusão deve passar por todas as áreas da sociedade, e não 

necessária e unicamente pela educação escolar, pois, durante muitos anos pessoas ficaram 

escondidas e presas em casa, excluídas de diversas oportunidades de trabalho, de amizade e 

da possibilidade de formação de família, acreditando erroneamente que sua situação a 

obrigava a buscar um ambiente para ela, que não podia ser o mesmo dos demais. 

Geralmente, o professor tem a ousadia ingênua de acreditar que pode “mudar o 

mundo”, e eu mesma posso ter, em algum momento, incorrido nesta expectativa. Mas, 

naquele momento, diante do desafio de desenvolver na escola um ensino que alcançasse a 

todos, compreendi que se conseguisse reverter o quadro de exclusão ao menos na escola, para 

a mudança na sociedade como um todo, já haveria um importante passo dado. 

Fui absorvendo o entendimento de que ser professor emancipado, segundo Rancière, é 

ser criativo na busca de soluções para cada desafio, aprender a gerenciar os conflitos, 

chamando outros emancipados para fazer isso. Valorizar as boas tentativas, ter coragem, 

estando pronto para encarar as oposições e não desistir, pois haverá sempre alguém a ser 

incluído, e com uma necessidade de também se emancipar, passando pelo mesmo processo 

libertador que passa ou deve passar o professor. 

O que pode, essencialmente, um emancipado é ser emancipador: fornecer, não a chave 

do saber, mas a consciência daquilo que pode uma inteligência, quando ela se considera como 

igual a qualquer outra e considera qualquer outra como igual à sua. A emancipação é a 

consciência dessa igualdade , dessa reciprocidade que, somente ela, permite que a inteligência 
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se atualize pela verificação. O que embrutece o povo não é a falta de instrução, mas a crença 

na inferioridade de sua inteligência. E o que embrutece os “inferiores” embrutece, ao mesmo 

tempo, os “superiores”. Pois só verifica sua inteligência aquele que fala a um semelhante, 

capaz de verificar a igualdade das duas inteligências. (RANCIÈRE, 2010, p. 64-65). 

Era desafiadora a tarefa que havia traçado como meta pessoal, pois durante muito 

tempo nossa sociedade se baseou no pensamento de que tudo deve ser feito com vistas à 

recompensa, ao retorno pessoal e imediato, ao que “poderia ganhar” com uma proposta de 

ensino que não fosse meramente bancário. Por meio do ensino colaborativo visando à 

inclusão, o retorno não é imediato e nem os méritos se voltam unicamente para o professor. 

Se todos colaboram, se todos se envolvem, se existe a presença marcante de mais de 

um sujeito, logo o “despojo” desta conquista há de ser partilhado entre todos os que 

acreditaram na possibilidade de aprender. 

E a aprendizagem aqui é do mesmo conteúdo sem que se faça a exclusão de qualquer 

aluno, considerando-se que todos são capazes de aprender qualquer conteúdo, a despeito das 

especificidades e particularidades que cada um apresenta. 

A “recompensa” é tanto do aluno quanto do professor, pois ambos experimentam um 

nível particular de crescimento proporcional à posição que ocupam e ao papel que 

desempenham. Professor e aluno amadurecem e se emancipam a cada dia. 

E acredito, sinceramente, que “ensinar exige querer bem aos educandos”, como ensina 

Paulo Freire (FREIRE, 2021, p.138), e também que, para educar de maneira inclusiva, o 

professor deve ser na máxima medida que puder alcançar, uma pessoa como nos mostra o 

modelo de Jesus Cristo, apresentado nos Evangelhos, e como exemplo João 12:32, ou seja, 

alguém que “atrai muitos a si” e, assim, não deixe “ninguém de fora”. 

 

ACEITAR DESAFIOS É APRENDER A CRESCER 

 

Aprovada no processo seletivo pelo mesmo Programa de Mestrado 

(PPGEEB/CEPAE/UFG) no ano de 2019, teria a oportunidade de investigar os possíveis 

caminhos que o trabalho colaborativo poderia trazer para efetivar a prática de uma escola para 

todos. Todavia, saí para a investigação com uma certeza: não existe o caminho, mas caminhos 

a escolher, decisões a tomar, e escolher é sempre correr riscos. (MANTOAN, 2015). 

Resolvi correr o risco. Por mim, por meus alunos, por meus filhos e ao menos por 

parte da sociedade, sobre a qual incidiria o reflexo da influência da decisão tomada por mim 

enquanto professora. 
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O que almejava era, em linhas gerais, que fossem efetivadas as garantias da inclusão 

de todos os alunos nas escolas regulares, sem qualquer tipo de segregação ou exclusão de 

portadores de necessidades especiais para as escolas ditas "especiais", responsáveis, muitas 

vezes, por limitar a expectativa de desenvolvimento das potencialidades dos alunos nelas 

matriculados. 

O desafio diante de nós era ensinar os alunos a serem os protagonistas do saber, com 

capacidade de transmitir a outros colegas seus conhecimentos e aprender igualmente com 

eles, montando, assim, uma rede de compartilhamento dos saberes. Valemo-nos, inicialmente, 

de meios e suportes de aceitação comum entre eles como, por exemplo, celulares, vídeos e 

fotografias para introdução do processo emancipatório, o qual foi gradativo, com resultados 

que se manifestavam à medida que o desenvolvimento de minha pesquisa de campo avançava. 

Mas em nenhum momento o professor se anularia, pelo contrário. O papel desempenhado por 

ele, contudo, seria o de alguém ali próximo a auxiliar o aluno em seu processo de busca de 

conhecimento, dando-lhe plena liberdade para ir muito além do que foi explicado, uma vez 

que se vê emancipado para aprender. 

 

O CONTATO INICIAL COM A LINGUAGEM AUDIOVISUAL E A VISÃO SISTÊMICA 

NA EDUCAÇÃO: E O MUNDO GIRA SEM PARAR 

 

Ao iniciar o estudo da disciplina Produção Científica em Linguagem Visual e 

Audiovisual, deparei-me com um conceito inovador que, certamente, iria proporcionar uma 

mudança considerável em minhas práticas pedagógicas, que foi o estudo da visão sistêmica na 

educação. E, à medida que estudava os textos, assistia aos vídeos e praticava as atividades da 

disciplina, comecei a desenvolver o mesmo conteúdo e a passar as mesmas orientações aos 

meus alunos, nas minhas aulas práticas no colégio estadual, onde lecionava. E aquele local foi 

o escolhido para o desenvolvimento de minha pesquisa, de forma prática, de todo o conteúdo 

que aos poucos era absorvido. 

A linguagem audiovisual, associada a uma visão sistêmica, trouxe-me um significativo 

sentido à maneira que entendia a educação para todos, no ensino colaborativo, na escola 

estadual onde eu lecionava, no período noturno. Para responder minha pergunta de pesquisa, 

“como incluir a todos sem classificação ou rótulo?”, a linguagem audiovisual foi usada como 

prática pedagógica associada ao ensino colaborativo como possibilidade de incluir a todos na 

produção de vídeos. 
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Como será explanado mais à frente deste trabalho, com maiores detalhes, os alunos, 

valendo-se de sua própria experiência de vida, ao elaborar o roteiro, também pesquisaram 

assuntos que eram temas sugeridos para a preparação do ENEM daquele ano. 

Ao escolher a pesquisa-ação como metodologia, e passar pelo processo de pesquisa, 

fazendo uma imersão no estudo do que seria o ensino colaborativo e a educação para todos na 

vida diária, pude verificar os efeitos da emancipação e da autonomia que queria exercitar nas 

minhas práticas pedagógicas. Enfim, as experiências vividas em outras duas instituições 

foram muito importantes para mim, para compreensão e desenvolvimento específico do 

trabalho de pesquisa que estava fazendo na escola. 

Eu diria que as referidas experiências anteriores consistiram numa desconstrução 

diária de velhos paradigmas. E para mim, a pesquisadora, cada vivência foi decisiva para o 

rompimento dessas velhas crenças. Houve a necessidade de enfrentar e confrontar meus 

velhos paradigmas, na busca por uma mudança que passava, inevitavelmente, por uma troca 

de velhas práticas por um jeito novo de olhar a experiência em sala de aula, vendo-a como 

uma oportunidade de marcar não somente a minha vida, mas também a dos alunos. “(...) as 

mudanças de paradigmas só podem ocorrer por meio de vivências, de experiências, de 

evidências que nos coloquem frente a frente com os limites de nosso paradigmas atual. 

(VASCONCELLOS, 2002, p. 35)”.  

Desenvolvi a proposta nas três escolas onde trabalhei no ano de 2019. O recorte foi 

feito na escola onde lecionava no período noturno, exatamente por ser, culturalmente, o turno 

dos alunos mais rotulados, de maneira geral. Por ser o turno de alunos que, normalmente, 

trabalham o dia todo, que são, geralmente, mais velhos, e apresentam uma dificuldade maior 

em dedicar o pouco tempo que têm aos estudos e leitura de livros, acabam recebendo a 

rotulação de “alunos mais atrasados” nas escolas. Mas foram exatamente estes alunos que, 

com sua garra, força e dedicação, compreenderam o sentido, mesmo que numa proporção 

pequena, da emancipação e da colaboração mútua. 

 
Qualquer discriminação é imoral e lutar contra ela é um dever por mais que se 

reconheça a força dos condicionamentos a enfrentar. A boniteza de ser gente se 

acha, entre outras coisas, nessa possibilidade e nesse dever de brigar. Saber que 

devo respeito à autonomia e à identidade do educando exige de mim uma prática em 

tudo coerente com este saber. (FREIRE, 2021,  p. 59). 

 

Eles foram muito além do que eu poderia, como professora e pesquisadora, pensar. 
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Caindo por terra a ideia de que alunos de uma escola pública, oriundos do noturno, 

eram desinteressados; e igualmente derrotado o estigma que por anos os oprimiu: a mentira de 

que eram “atrasados”. 

 

METODOLOGIA 

 

CLAREIA O SEU CAMINHO E ACENDE O SEU OLHAR 

 

A fim de analisar e repensar minha própria prática, elegi como método de investigação 

a pesquisa-ação. Este permitiu abrir um caminho e manter um diálogo permanente entre mim, 

pesquisadora, e os participantes envolvidos na solução dos problemas detectados durante o 

processo de desenvolvimento do produto educacional, que seria a coletânea de curtas- 

metragens. Em seguida, apresento a criação de estratégias coletivas, entre os grupos de 

alunos, professores padrinhos de cada turma, a coordenação e direção, em busca das soluções 

para as questões identificadas durante essas produções. 

 

VOA, CORAÇÃO, A MINHA FORÇA TE CONDUZ 

 

O ensino colaborativo na educação para todos deveria ser alcançado ao longo de cada 

fase do planejamento. De fato, em vários momentos, foi necessário ajustar a teoria com a 

prática, pela observação e experiências adquiridas, como efeito do próprio processo, junto aos 

participantes. 

A primeira crise se deu durante a prática pedagógica que desenvolvi nas escolas 1 e 2, 

pois apesar de propor um ensino colaborativo, ele não foi feito sem classificação e rotulação. 

Ainda era difícil fazer o projeto da pesquisa sem ter o professor no centro, explicando o passo 

a passo; e, mesmo depois, os alunos não se sentiam seguros para buscar e ampliar o 

conhecimento em outras fontes que não só o professor. 

Isto me serviu de alerta para que, na escola 2, eu mudasse de atitude. Assim, iniciei a 

explicação do projeto, levei vídeos e literatura sobre apadrinhamento e trabalho coletivo 

voltados para o social e, por fim, com outros professores, em nossos próprios carros, 

organizamos uma visita a uma cooperativa de materiais de reciclagem. Saindo de lá, os 

próprios alunos ficaram responsáveis por traçar o restante do projeto. “Soltei as rédeas” do 

controle. Passei a estimular e apenas ajudar nas decisões deles. 
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Esse cuidado sobre a percepção do que é, de fato, um ensino colaborativo não 

classificatório passou a ser o foco de todas as minhas práticas pedagógicas. E quando parti 

para a 3ª escola, o Colégio Estadual Olavo Bilac, na primeira reunião, como primeiro 

objetivo, tratei de apresentar a proposta do ensino colaborativo na educação para todos usando 

a linguagem audiovisual, sem rotular ou classificar os participantes. 

A linguagem audiovisual, como dito, foi utilizada por nós, para o desenvolvimento de 

um projeto maior, cujo eixo central sempre foi a educação para todos, por meio do ensino 

colaborativo. 

E assim os alunos entenderam, pois a resposta demonstrada por meio da participação e 

a colaboração de todos os estudantes e colegas professores  foi algo visível. 

Os problemas que surgiram no decorrer dos dias foram igualmente discutidos entre as 

turmas e professores, sendo que todos estes se empenharam para trazer sempre a solução. 

Desde a escolha dos temas a serem abordados nos vídeos até a escolha do local de 

exibição dos mesmos, tudo foi discutido entre os alunos e, outras vezes, entre professores e 

direção. O fato marcante é que não houve uma “cabeça pensante” a impor uma decisão 

tomada em nome de todos. 

A concepção metodológica desta investigação está sustentada, pois, na compreensão 

de que a pesquisa-ação se consolida como uma proposta que deve ser construída 

coletivamente, e com objetivos que podem ser reconstruídos e ajustados durante o processo, e 

que se efetivam diante dos conflitos que são apresentados no curso da investigação. Assim 

explica André Morin (2004): 

 

Trata-se de uma démarche de compreensão e de explicação da práxis dos grupos 

sociais, pela implicação dos próprios grupos, e com intenção de melhorar sua 

prática. No entanto tem ainda, a pesquisa-ação, objetivo emancipatório e 

transformador do discurso, das condutas e das relações sociais. Vai mais longe que a 

abordagem lewiniana e exige que os pesquisadores se impliquem como atores. Está 

sempre ligada a uma ação que a precede ou a engloba e que a enraíza em uma 

história ou contexto (MORIN, 2004, p. 55). 

 

Portanto, a pesquisa-ação é uma modalidade de investigação social, participativa por 

essência, na qual há um diálogo entre o pesquisador e os participantes envolvidos na solução 

de um problema, para, em seguida, criarem estratégias visando à solução da questão 

detectada. De fato, os participantes desta pesquisa foram chamados a cooperar ativamente, o 

que produziu benefícios a todos e isso se deu pela intensificação das relações vinculares do 

afeto e respeito pelo sujeito, sem colocar classificação ou rótulo aos participantes. 
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Devido ao sucesso dessas experiências relacionais anteriores, como pesquisadora, 

estabeleci relações dialógicas entre os grupos, a fim de validar todas as verdades dos 

participantes, sem, no entanto, neutralizar a sua própria verdade e nem ferir a ética, base do 

ser humano. Em suma, escolhi a pesquisa-ação para fundamentar metodologicamente este 

trabalho pelo fato de ser um estudo colaborativo em sua essência, em que há ação ativa e 

conjunta do pesquisador e de todos os envolvidos direta ou indiretamente na pesquisa: alunos 

sem qualquer atipicidade, com ou sem deficiências; professores, coordenadores, diretores e 

familiares que compõem o universo deste estudo. 

No caso específico deste trabalho, eu, pesquisadora, atuei como professora em sala de 

aula, articulando com a participação e colaboração de outros professores que, em reuniões de 

planejamento, procuraram sempre alcançar as metas estabelecidas na pesquisa-ação. “De uma 

perspectiva puramente prática, a pesquisa-ação funciona melhor com cooperação e 

colaboração porque os efeitos da prática de um indivíduo isolado sobre uma organização 

jamais se limitam àquele indivíduo (TRIPP, 2005, p. 454)”.  

E foi isso o que aconteceu. Uma iniciativa de estímulo para incluir a todos no projeto 

audiovisual foi capaz de atingir mais de uma turma, pois, a princípio, o projeto era apenas em 

uma sala do 3º ano, mas quando levei a ideia para as outras turmas, logo eles também 

quiseram participar. 

O que acontecia em uma turma isolada não se limitou a ela, porque o desejo de criar e 

encontrar um veículo de comunicação em que eles pudessem se expressar e contar o que os 

incomodava era uma oportunidade de levar sua cultura, sua visão de mundo e de pensamento 

para o seus colegas, familiares e para a comunidade em geral. Falar daquilo que os 

incomodava mexeu com a vontade de todos e o alcance de todos se deu gradualmente, na 

medida em que foram entendendo o caminho da colaboração. 

O primeiro paradigma que moldou minha pedagogia foi a ideia de que a sala de aula 

deve ser um lugar de entusiasmo, nunca de tédio. E, caso o tédio prevalecesse, seriam 

necessárias estratégias pedagógicas que interviessem e alterassem a atmosfera , até mesmo a 

perturbassem. (...) aprender deve ser empolgante, às vezes até ‘divertido’. (hooks, 2017. p. 17) 

Em seguida, reuni-me com os alunos e com os professores para mostrar o que já vinha 

fazendo em outras escolas onde eu também trabalhava, visando, com isso, despertar o 

interesse e tirar eventuais dúvidas e remover a ansiedade ante a novidade do trabalho 

proposto. Comecei mostrando o que estava fazendo na escola 1. 
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Para fins de apresentar como se deu todo esse processo, parto da referência empírica 

que realizei, separando em subcapítulos as escolas onde desenvolvi a pesquisa como 

experimento de ensino colaborativo para educação de todos; e, nas três seções que se seguem, 

procuro responder à pergunta-problema: Como incluir, por meio de ações colaborativas, 

todos os alunos no processo de ensino-aprendizagem, sem que haja 

padronização/classificação/exclusão dos sujeitos? 
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CAPÍTULO 1 - DA NECESSIDADE E URGÊNCIA DE GARANTIR A INCLUSÃO DE                

TODOS: CONCEITOS QUE ORIENTAM A PRÁTICA 

 

Inicialmente, neste capítulo procuramos descrever o porquê da escolha do tema da 

pesquisa: “O ENSINO COLABORATIVO NAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS: 

possibilidades para a efetivação de uma escola para todos na Educação Básica”. Como 

sustentáculo teórico, valho-me, basicamente, de dois autores que são Maria Teresa Eglér 

Mantoan e Jacques Rancière, cujas obras e prática docente me inspiram a trabalhar e buscar um 

aprofundamento neste tema, que a cada dia se torna mais atual e necessário. 

A problemática da pesquisa, “como incluir, por meio de ações colaborativas, todos os 

alunos no processo de ensino-aprendizagem, sem que haja 

padronização/classificação/exclusão dos sujeitos?” pode ser analisada e respondida por 

partes. Fracionando a questão, obtemos a resposta de maneira progressiva, que vai se 

completando por partes distintas, porém intimamente interligadas. 

Ao fracionar a questão, em parte, como já dito, obtenho a resposta com base não 

somente por meio das obras dos autores citados, mas em minha própria vivência, na 

condição de professora. Como tal, faço uso da experiência que obtive na primeira escola 

onde desenvolvi o pré projeto em 2019/1, até a presente data, considerando, por certo, que, 

como educadora, estou em processo contínuo de aprender e ensinar. E neste particular, a 

palavra "inclusão'' é uma das que se mostram mais “instigantes”, por todo o colorido e peso 

do desafio que inspira. “Como incluir?”. Eis a questão. 

Desde o início da minha vida como docente, esta questão já me tocava, pois antes de 

ser professora, eu mesma fora aluna um dia e, como tal, havia passado por experiências de 

me sentir, em alguns momentos, deslocada e excluída. Assim, como professora, meu alvo 

sempre foi o de oportunizar um ambiente no qual nenhum de meus alunos se sentisse, por 

qualquer motivo, fora do círculo onde todos os demais se incluíam. Não queria mesmo que a 

experiência da exclusão fizesse parte da história de qualquer um deles. Pelo menos enquanto 

eu, como professora, fosse “personagem” de parte da história que cada um escrevia 

diariamente. 

Mas a cultura em que fomos inseridos e o modo como fomos educados, por mais 

rígidos que fossem, não forneciam um “manual com dez passos” ao professor. Nunca foi 

fácil acertar sempre, ante os desafios que me surpreendiam, eventualmente, por exemplo, 

com situações atípicas ou, melhor dizendo, com “alunos atípicos”. Daí, a reiteração de erros 

e equívocos tão comuns, mesmo nas salas de aulas com professores ricos de boas intenções. 
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Descobre-se que não há um manual, mas um caminho a percorrer, e o que se pode levar 

como instrumento de auxílio é a experiência e as lições adquiridas com os acertos e até mesmo 

com os erros já experimentados e vividos. Aprende-se com as próprias experiências e também 

quando se assume uma postura de sincera humildade e disposição para ouvir e aprender com as 

vivências de outrem. 

E quando se fala nas “experiências de outros” é que vemos que mesmo respeitados 

profissionais na área de educação inclusiva, como Maria Teresa Eglér Mantoan, uma das 

maiores estudiosas da educação inclusiva no Brasil, já passaram por uma mudança no conceito 

do que seria a inclusão, a partir de uma experiência pessoal. E, após a referida experiência, 

mudou sua forma de agir e a se posicionar quanto à educação inclusiva. E, com isso, passa a 

influenciar e marcar outras pessoas, como fruto de uma experiência vivida e determinante em 

toda a sua obra a partir de então. 

Em valorosa entrevista concedida à Revista Nova Escola, em matéria publicada no dia 

01.05.2005, a professora Maria Teresa Mantoan diz que, no passado, fora defensora das 

chamadas “escolas especiais”, por acreditar, então, como muitos outros professores 

acreditavam, que não seria possível educar alunos com deficiência em uma turma regular. A 

educadora mudou de ideia em 1989, durante uma viagem a Portugal. Lá, viu pela primeira vez 

uma experiência de inclusão bem-sucedida, segundo narra neste diálogo com a entrevistadora: 

 

"Passei o dia com um grupo de crianças que tinha um enorme carinho por um 

colega sem braços nem pernas", conta. No fim da aula, a professora da turma 

perguntou se Maria Teresa preferia que os alunos cantassem ou dançassem 

para agradecer a visita. Ela escolheu a segunda opção. "Na hora percebi a 

mancada. Como aquele menino dançaria?" Para sua surpresa, um dos garotos 

pegou o colega no colo e os outros ajudaram a amarrá-lo ao seu corpo. "E 

ele, então, dançou para mim." Na volta ao Brasil, Maria Teresa que desde 

1988 é professora da Faculdade de Educação da Universidade Estadual de 

Campinas deixou de se concentrar nas deficiências para ser uma estudiosa das 

diferenças. Com seus alunos, fundou o Laboratório de Estudos e Pesquisas em 

Ensino e Diversidade. Para ela, uma sociedade justa e que dê oportunidade 

para todos, sem qualquer tipo de discriminação, começa na escola. (...)”. 

 

Na mesma entrevista, a autora apresenta uma síntese das ideias que se solidificam em 

sua obra, e que, felizmente, ganham seguidores das mais variadas regiões, influenciando tantos 

profissionais que hoje lutam por uma escola verdadeiramente inclusiva. 

E esta virada de chaves na vida da professora Maria Teresa Mantoan, ao mudar seu 

posicionamento, optando por uma escola verdadeiramente inclusiva, teve enorme repercussão 

também na minha vida, como educadora. Isso porque o que eu sempre almejei, e tentei fazer 

em minhas salas de aula, mesmo que de maneira intuitiva, sem embasamento teórico, foi se 
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conformando com o ensino da professora Mantoan. Ensino produzido após a marcante 

experiência que ela teve, como o relato transcrito acima, e que a fez mudar, deixando de se 

concentrar nas deficiências para ser uma estudiosa das diferenças, e descobrir as riquezas que 

há neste vasto campo estelar. Um campo onde, como num céu noturno, vemos estrelas de 

diferentes tamanhos, formatos e brilho. Todas unidas dando vida e luz às noites escuras. “(...) 

as mudanças de paradigmas só podem ocorrer por meio de vivências, de experiências, de 

evidências que nos coloquem frente a frente com os limites de nosso paradigma atual.” 

(VASCONCELLOS, 2002, p. 35). 

O embasamento teórico que necessitava veio, portanto, inicialmente, a partir dos textos 

que a referida educadora produziu. Pelo menos no que se refere à resposta da primeira parte de 

nossa pergunta a qual sempre me volto, procurando sempre me aprimorar : como incluir? O 

que é inclusão? 

E, mais uma vez, o trabalho que desenvolvia em sala de aula era um reflexo e uma 

realidade da direção que tinha como fonte o ensino e o embasamento teórico da professora 

Maria Teresa Eglér Mantoan. Esta, ao ser indagada na mesma entrevista dada à Revista Nova 

Escola, acima mencionada, respondeu, de forma conclusiva,  que inclusão 

 
“É a nossa capacidade de entender e reconhecer o outro e, assim, ter o 

privilégio de conviver e compartilhar com pessoas diferentes de nós. A 

educação inclusiva acolhe todas as pessoas, sem exceção. É para o estudante 

com deficiência física, para os que têm comprometimento mental, para os 

superdotados, para todas as minorias e para a criança que é discriminada por 

qualquer outro motivo. Costumo dizer que estar junto é se aglomerar no 

cinema, no ônibus e até na sala de aula com pessoas que não conhecemos. Já a 

inclusão é estar com, é interagir com o outro.” 

 

Em sua obra “Inclusão Escolar: O que é? Por quê? Como fazer?” (MANTOAN, 2015), 

a professora desenvolve com maiores detalhes suas experiências neste campo de pesquisa. E 

amplia, por certo, os conceitos e brilhantes instruções acerca deste tema, que nos instiga e 

inspira a estudar cada vez mais. 

E, por meio de seu brilhante didatismo, nosso trabalho e pesquisa junto aos alunos têm 

se desenvolvido e avançado, trazendo como lema o mote da inclusão fixado por ela: não deixar 

ninguém no exterior do ensino regular, desde o começo da vida escolar. 

 
(...) A inclusão implica uma mudança de perspectiva educacional, pois não atinge 

apenas alunos com deficiência e os que apresentam dificuldades de aprender, mas 

todos os demais, para que obtenham sucesso na corrente educativa geral. Os alunos 

com deficiência constituem uma grande preocupação para os educadores inclusivos. 

Todos sabemos, porém, que a maioria dos que fracassam na escola não vem do ensino 
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especial, mas possivelmente acabará nele. (MANTOAN, 2015, p. 28). 

 
 

Para mim, como educadora, incluir passou a ser um processo contínuo de 

transformação. Tanto em minhas práticas quanto nas pesquisas, de forma permanente. Meu 

anelo era ser uma professora para todos. Descobrirmos juntos que as práticas pedagógicas 

colaborativas podem aproximar as pessoas, os alunos, em particular, a despeito das diferenças 

existentes, possibilitando a inclusão de todos. 

 
1.1 COMO INCLUIR A TODOS ? 

 
 

E TANTA COISA MAIS QUERO LHE OFERECER 

 

 

 

O acesso aos textos da professora Maria Teresa Mantoan foi determinante para a 

minha compreensão de que a inclusão exige uma mudança de paradigma educacional, 

que extingue a subdivisão dos sistemas escolares em modalidades de ensino especial e 

de ensino regular e promove a atenção às diferenças sem estabelecer regras específicas 

para se planejar, para aprender ou para avaliar. 

 

A exclusão escolar manifesta-se das mais diversas e perversas maneiras, e quase 

sempre o que está em jogo é a ignorância do aluno diante dos padrões de cientificidade 

do saber escolar. Ocorre que a escola se democratizou abrindo-se a novos grupos 

sociais, mas não aos novos conhecimentos. Exclui, então, os que ignoram o 

conhecimento que ela valoriza e, assim, entende que a democratização é massificação 

de ensino e não cria a possibilidade de diálogo entre diferentes lugares 

epistemológicos, não se abre a novos conhecimentos que não couberam, até então, 

dentro dela. (MANTOAN, 2015. p.17). 

 

Na perspectiva inclusiva, todos têm acesso ao ensino formal, aos conteúdos escolares, 

ao desenvolvimento cognitivo e intelectual, sem discriminação, sem que os alunos sejam 

segregados, deixados à margem ou trabalhados à parte. O pressuposto da inclusão se diferencia, 

pois, da ideia semelhante, mas distinta, de integração. 

 

A inclusão também se legitima, porque a escola, para muitos alunos, é o único 

espaço de acesso aos conhecimentos. É o lugar que vai proporcionar-lhes condições 

de se desenvolverem e de se tornarem cidadãos, alguém com uma identidade 

sociocultural que lhes conferirá oportunidades de ser e de viver dignamente. 

(MANTOAN, 2015, p.30). 

 

Quando a escola garante o acesso de todos aos bens culturais do mundo letrado, e 
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reconhece e valoriza as formas singulares com que cada sujeito reelabora e ressignifica esses 

conhecimentos, a inclusão educacional se desvela como uma consequência natural do processo 

de convivência humana, como uma maneira de todos crescerem juntos com equidade, ou seja, 

com uma igualdade que resguarda, evidentemente, as especificidades. 

 
O ponto de partida para se ensinar a turma toda, sem diferenciar o ensino para cada 

aluno ou grupo de alunos, é entender que a diferenciação é feita pelo próprio 

aluno, ao aprender, e não pelo professor, ao ensinar! Essa inversão é fundamental 

para que se possa ensinar a turma toda, naturalmente, sem sobrecarregar 

inutilmente o professor (para produzir atividades e acompanhar grupos diferentes 

de alunos) e alguns alunos (para que consigam se “igualar” aos colegas de turma). 

(MANTOAN, 2015. p. 39) 

 

 

1.2 ENSINO COLABORATIVO COMO PRÁTICA PEDAGÓGICA 

 
 

Ao apresentar o “projeto de ensino colaborativo como prática pedagógica: possibilidade 

de efetivação da escola para todos”, perante os colegas professores na escola 1, obtive, como 

resposta, um desânimo geral entre os profissionais. Parecia mesmo que a ideia de inclusão era 

uma utopia, um ponto distante no qual nem todos estavam dispostos a chegar, ou não sabiam 

que poderiam alcançar sem demandar muito esforço. Preferiram valer-se, inicialmente, das 

desculpas mais comuns, das quais se vale quem não está disposto a pagar o preço, atribuindo 

ao governo a culpa por “nada dar certo”. Justificaram que não adiantava um projeto como 

aquele, porque a escola “não tinha recursos”. 

Outra resposta que obtive foi que a escola já seguia o Projeto Político Pedagógico (PPP), 

que este já refletia a proposta educacional de inclusão nos moldes da Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDB) e que não queriam entrar em outro projeto, devido ao excesso de 

trabalho que já tinham. Mesmo com dificuldade de encontrar parceiros - entre professores - 

para desenvolver o que estava planejando, resolvi prosseguir tendo em mente que: 

 
Nós, professores, temos que retomar o poder da escola, que deve ser exercido 

pelas mãos dos que fazem de fato a educação acontecer. Temos que combater a 

descrença e o pessimismo dos acomodados e mostrar que a inclusão é uma 

grande oportunidade para que alunos, pais e educadores demonstrem as suas 

competências, os seus poderes e as suas responsabilidades educacionais. 

(MANTOAN, 2015. p. 59). 

 

A dificuldade maior que encontrei, logo após apresentar meu projeto, na primeira 

escola, foi em relação à recepção do mesmo por parte dos colegas professores, especialmente 

aqueles de outras disciplinas, aparentemente “com nada a ver” com a disciplina que eu 
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ministrava. Mas, por outro lado, também entendi o meu colega professor que se recusava a agir 

em parceria, ou que se mostrava reticente em acolher o projeto, com características de ser algo 

novo. 

Cada professor tem seu próprio método, geralmente baseado na disciplina que ministra, 

apesar de “compartilharmos” os mesmos alunos na escola. Houve, por esta razão, grande 

resistência por parte de alguns em agregar as ideias de trabalharmos “em parceria”. Estávamos 

em sintonias diferentes. E por isso parecia ser tão difícil, naquele momento, estarmos unidos; 

por isso continuei meu trabalho de maneira aparentemente solitária, contando com a recepção 

cada vez mais calorosa apenas por parte dos alunos; uma parceria que avançava a cada dia, 

guardando o que era convencional e válido, mas sempre abertos para aprender coisas novas, 

com desafios novos. 

É próprio do pensar certo a disponibilidade ao risco, a aceitação do novo que não 

pode ser negado ou acolhido só porque é novo, assim como o critério de recusa 

ao velho não é apenas cronológico. O velho que preserva sua validade ou que 

encarna uma tradição ou marca uma presença no tempo continua novo. 

(FREIRE, 2021. p. 36). 

 

Como os outros colegas preferiam permanecer nas atividades relacionadas apenas às 

suas próprias disciplinas, e não se envolver com outros, a fim de possibilitar aos alunos uma 

visão interdisciplinar, continuei meu caminho e processo de ensinar de uma forma cada vez 

mais aberta, no sentido de mostrar aos educandos a riqueza de sair dos próprios limites e 

conhecer sempre algo novo, que se revela quando decidimos ler, questionar, pesquisar, 

escrever, enfim, se aventurar além dos horizontes mostrados por uma disciplina limitada. 

 
COLHE A MAIS BELA FLOR QUE ALGUÉM JÁ VIU NASCER 

 

 

Mas um fato ocorrido nesta escola trouxe uma experiência que marcou minha vida, e 

consolidou minha convicção. Era uma garota que não se concentrava em atividade nenhuma, e 

que parecia haver tomado a decisão de não aprender nada. Eu praticamente não conseguia dar 

aula, e os alunos, colegas da garota, pareciam não aprender nada. Parecia mesmo que o “grande 

problema” era ela. A coordenação da escola, quando procurada pelos professores, dizia 

simplesmente que a garota não havia “tomado o remédio” no dia anterior. 

Foi quando me propus a mudar de atitude em relação àquela situação e mostrar que o
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problema podia não estar na criança, e sim nas minhas práticas pedagógicas, pela falta de 

habilidade para lidar com aquela situação atípica. Verifiquei que o mais provável é que não 

estávamos incluindo a aluna em nada. Estávamos simplesmente tolerando a garota na sala. E 

tolerando com muito mau gosto, a ponto de os alunos perceberem e começarem a ignorar aquela 

jovem também. 

Procurei entre os professores um que fosse parceiro, para tentarmos, juntos, incluir a 

aluna na turma, de maneira interdisciplinar, para que os colegas também, de fato, estivessem e 

interagissem com ela. Descobrimos que a aluna gostava muito das aulas de informática, e que 

nesta disciplina parecia se concentrar mais. Gostava de assuntos relacionados à robótica. Assim, 

a professora de informática e eu, na disciplina de língua inglesa, colocamos em prática, de certa 

forma, um trabalho colaborativo. 

Como o tema era de interesse da colega também, comecei a dar aulas de inglês no 

laboratório de informática, aproveitando o interesse da turma e da garota, em particular. O 

resultado dessa parceria, desse trabalho feito em colaboração com uma professora de outra 

disciplina, trouxe, como resultado, uma mudança radical no comportamento da aluna nas 

minhas aulas. 

Quem antes não se concentrava, não ouvia e não permitia que os colegas ouvissem, 

começou a ter um comportamento completamente diferente. Era como se fosse outra garota, 

que passou a se concentrar e a participar das aulas. Fazia perguntas pertinentes, demonstrando 

estar, de fato, acompanhando as aulas. Um encanto de menina que se revelou após ser notada e 

cuidada como sua situação atípica exigia. Com carinho, amor e acolhimento. Com esta aluna 

experimentamos o processo de inclusão, mas a atitude de incluir trouxe o benefício não apenas 

para ela que fora acolhida, mas para todos que fizeram parte daquele processo. 

 

Por tudo isso, a inclusão implica uma mudança de perspectiva 

educacional, porque não atinge apenas os alunos com deficiência e 

os que apresentam dificuldades de aprender, mas todos os demais, 

para que obtenham sucesso na corrente educativa geral. 

(MANTOAN, 2015. p. 19). 

 

Desisti de procurar muitos cooperadores, e fui procurar somente aqueles que se 

alinhassem ao meu espírito de luta e de inquietação. Na primeira escola encontrei esta 

professora de informática mencionada, e na segunda escola uma outra professora apenas. 

Mas as respostas negativas, antes de ser motivo para frustrações, foram estímulos para 

continuar a buscar aquilo que eu acreditava ser o melhor para meu trabalho, e que iria atender 

as minhas expectativas. A aprendizagem alcançada nas duas primeiras escolas foi importante
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apesar de tudo, pois meu trabalho naquelas duas unidades fez parte de um somatório de 

experiências vividas. Foram um estímulo para buscar mais, estudar mais e me empenhar por 

aumentar meus conhecimentos. 

 
1.3 EXERCITANDO O ENSINO COLABORATIVO NA BUSCA DE EMANCIPAÇÃO 

 
 

E TRAGA JUNTO A FÉ NUM NOVO AMANHECER 

 

 

Assim, ao chegar à terceira escola, já me sentia mais experiente e pronta para a resposta 

que viesse. Para minha surpresa, a atitude dos colegas foi diferente, com mais abertura para o 

novo. Assim, pudemos, juntos, desenvolver um trabalho colaborativo, com maiores 

expectativas de um resultado satisfatório. 

Compreendi que “incluir a todos” significa, em primeiro lugar, incluir um a um. E saber 

que todos são constituídos por indivíduos complexos, com características pessoais e 

específicas, que não se unem, a não ser que encontrem um ponto comum. E conclui que, antes 

de querer incluir a todos, é preciso investigar o ponto comum que os une. Essa afinidade de 

interesses pode ser determinante para o sucesso da colaboração. 

 
O professor precisa valorizar de verdade a presença de cada um. Precisa 

reconhecer permanentemente que todos influenciam a dinâmica da sala de 

aula, que todos contribuem. Essas contribuições são recursos. Usados de modo 

construtivo, elas promovem a capacidade de qualquer turma criar uma 

comunidade aberta de aprendizado. (HOOKS,  2017. p. 18). 

 

 

Compreendi também que a colaboração não requer, necessariamente, a presença física 

de todos os sujeitos “colaboradores”, haja vista que esta se dá, também, pela influência impressa 

por meio de escritos, relatos, testemunhos de experiências de outros, que nos estimulam a 

avançar. A experiência vivida com um professor que tivemos no passado, por exemplo, pode 

nos marcar com tanta profundidade que nos inspira, muitas vezes, até na escolha do caminho 

profissional que optamos seguir. 

O relato da forma como a professora Maria Teresa Mantoan mudou seu posicionamento 

a respeito da educação inclusiva, a partir do momento em que presenciou as crianças na escola 

portuguesa amarrando o colega no corpo de um garoto para que este “dançasse”, é um forte 

exemplo de como uma experiência pode mudar o curso do pensamento de alguém. 

O pensamento acerca da inclusão que a professora tinha tomou uma nova direção e hoje 



43 

 

 
 

inspira a muitos. Assim, acreditamos que houve a colaboração de uma circunstância na vida da 

professora. E esta colaboração nos inspira. E nos alcança ainda hoje, podendo afirmar que a 

professora Maria Teresa Mantoan é nossa “colaboradora”. 

E, por que não dizer?, vê-se aqui a influência do pensamento sistêmico, que demonstra 

a relação de interdependência no universo, e nas relações humanas. O trabalho produzido por 

uma pessoa influencia outras e interfere em suas decisões, em um tempo e de uma forma que, 

muitas vezes, sequer nos damos conta. 

Também, no que se refere à inspiração e colaboração direta vindas de material impresso, 

entendemos que toda a literatura utilizada, vídeos assistidos em busca de explicações acerca de 

temas desconhecidos dos alunos e, muitas vezes, dos professores, também são considerados 

bem mais que recursos, mas como colaboradores para a emancipação dos alunos. 

 
Um livro entre as mãos do aluno. Esse livro é composto de um conjunto de 

raciocínios, destinados a fazer o aluno compreender uma matéria. Mas, eis que, 

agora, o mestre toma a palavra para explicar o livro. Ele faz um conjunto de 

raciocínio para explicar o conjunto de raciocínios em que o livro se constitui. 

Mas por que teria o livro necessidade de tal assistência ? Ao invés de pagar um 

explicador, o pai de família não poderia, simplesmente, dar o livro a seu filho, 

não poderia este compreender, diretamente, os raciocínios do livro? 

(RANCIÈRE, 2010, p. 21). 

 

Assim, o melhor é, antes de tudo, promover situações em que o aluno possa ir ao 

encontro de sua emancipação. O papel do professor é ser um provocador, alguém que vai 

disponibilizar sua experiência em prol da emancipação do educando. Procurei agir desta forma 

o quanto pude, pois o momento em que mais cresci como pessoa e profissional foi, exatamente, 

quando descobri ser possível aprender a pensar sem a presença constante do “mestre” a me 

explicar e, sob a influência de professores instigadores, me empenhei em descobrir o que havia 

nas entrelinhas dos textos que lia, saindo da superficialidade em busca da joia e do tesouro que 

se escondiam na parte mais profunda dos textos. 

 
Percebe-se, assim, a importância do papel do educador, o mérito da paz com que 

viva a certeza de que faz parte de sua tarefa docente não apenas ensinar os 

conteúdos, mas também ensinar a pensar certo. Daí a impossibilidade de vir a 

tornar-se um professor crítico se, mecanicamente memorizador, é muito mais um 

repetidor cadenciado de frase e de ideias inertes do que um desafiador. (FREIRE, 

2021, p. 28). 

 

Na escola 3, iniciei, então, uma nova etapa na forma como conduzia minhas aulas, 

embebida que estava dos ensinos pregados por Jacques Rancière, que me acompanhavam, 
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juntamente com os de Maria Teresa Mantoan. Procurava levar meus alunos a participar 

intensamente das atividades, de maneira a “não deixar ninguém de fora”, e sempre com desafios 

novos que visavam mostrar a cada um que todos eram capazes e podiam ir muito além do que 

era simplesmente cobrado pelo professor ou pelas atividades propostas no livro didático. 

 
O BRILHO DA PAIXÃO PEDE A UMA ESTRELA PRA EMPRESTAR 

 

 

As aulas de língua portuguesa, redação e literatura, por exemplo, transformaram-se em 

saraus, com leitura de poesias e apresentações musicais, com letras e músicas relacionadas ao 

conteúdo que era ministrado. E muitas vezes, tais aulas aconteciam “à luz da lua”, nos canteiros 

da escola, ou debaixo da mangueira que embeleza o pátio escolar. 

O que antes parecia apenas “uma aula diferente'' logo se transformou na oportunidade 

que muitos alunos, tímidos no fundo da sala, tinham de mostrar seus talentos. Uns por meio do 

canto, outros declamando seus próprios textos, nos quais seus corações se derramavam e seus 

sonhos eram mostrados a todos. As crises da juventude, a falta de esperança, crises de família, 

situações engraçadas. Enfim, tudo era motivo para uma produção de texto. Crônicas, poemas, 

dramatização de textos, reportagens. De repente, com pouco investimento, começava a ver salas 

de aulas com alunos que entenderam, e que viviam a inclusão, que tinham a realidade, e não 

puramente um conceito teórico. 

 
Ensinar é um ato teatral. E é esse aspecto do nosso trabalho que proporciona 

espaço para as mudanças, a invenção e as alterações espontâneas que podem 

atuar como catalisadoras para evidenciar os aspectos únicos de cada turma. 

(HOOKS, 2017. p. 21). 

 

E, ainda que de maneira incipiente, os alunos assumiram aos poucos uma independência 

que se manifestava na forma de estudar e expor o que fora apreendido. E isso não apenas na 

disciplina que era ministrada por mim, mas em todas, porque a forma de estudar da qual se 

apropriaram, dava a eles condições de não depender completamente da pessoa do professor. 

Compreendi que não era utopia. Era uma escola real, com alunos dotados de 

personalidades diferentes, aptidões diversas, enfim, alunos que existem concretamente, com os 

quais eu, como educadora, poderia trabalhar. A riqueza da sala de aula está exatamente nas 

peculiaridades de cada um e a singularidade de todas as suas manifestações intelectuais, 

sociais, culturais e físicas. 
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Trabalho com alunos de carne e osso. Não tenho alunos ideais; tenho, simplesmente, 

alunos e não almejo uma escola ideal, mas a escola, tal como ela se apresenta , em 

suas infinitas formas de ser. Não me surpreende a criança, o jovem e o adulto nas suas 

diferenças, pois não conto com padrões e modelos de alunos “normais” que 

aprendemos a definir nas teorias que estudamos (MANTOAN, 2015. p. 63). 

 

Eu mudei, o conteúdo mudou, o pensamento geral mudou, o “plano de aula” mudou, e 

despertou o interesse dos alunos, que iam sendo, aos poucos, preparados para desafios novos. 

Enfim, entendi que, se preciso for, devo mudar a forma de ensinar, e alterar até mesmo o 

conteúdo, se necessário, a fim de alcançar o número máximo de alunos. 

 
A inclusão é o produto de uma educação plural, democrática e transgressora. 

Ela provoca uma crise escolar, ou melhor, uma crise de identidade institucional 

– que, por sua vez, abala a identidade fixada dos professores e faz que seja 

ressignificada a identidade fixada do aluno. O aluno da escola inclusiva é outro 

sujeito, que não tem uma identidade determinada por modelos ideais, 

permanentes, essenciais. O direito à diferença nas escolas descontrói, portanto, 

o sistema atual de significação escolar excludente, normativo, elitista, com suas 

medidas e seus mecanismos de produção da identidade e da diferença. 

(MANTOAN, 2015. p. 35). 
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CAPÍTULO 2 - COMO INCLUIR TODOS POR MEIO DE AÇÕES COLABORATIVAS 

EM UMA VISÃO SISTÊMICA? 

 
Compreendi que o sistema educacional é, na verdade, algo incontrolável. Foi uma 

virada de chaves que me abriu um universo de possibilidades e criatividade. Acredito que todo 

professor tem, em uma certa medida, a ilusão de que poderá controlar o sistema educativo 

adotado. 

Um dos temas de grande relevância que estudamos e que nos ajudou a compreender 

melhor o trabalho que vínhamos desenvolvendo foi a visão sistêmica. Comecei a pensar em 

uma educação sob a ótica desta visão, e a influência que tal ramificação da ciência poderia 

exercer sobre o meu trabalho como professora e, por extensão, na pesquisa a respeito do ensino 

colaborativo para inclusão de todos, sem discriminação ou rotulação. 

Compreendi, então, a riqueza da influência desta visão para a teoria e prática da 

educação. Comparando o método tradicional da educação, em confronto com os princípios da 

visão sistêmica, verificamos que a educação tradicional tende a fazer a separação e a 

classificação dos alunos, abordando cada grupo de alunos separadamente dos demais, como se 

uma fração tirada do todo pudesse espelhar, de fato, a natureza da turma. “Trata o pensamento 

sistêmico de uma forma de ver e pensar o mundo, e, portanto, de lidar com ele, que é bastante 

diferente da nossa forma tradicional de pensar ou de conhecer cientificamente o mundo. 

(VASCONCELLOS, 2006. p. 50)”.  

Houve uma época da minha vida profissional em que eu, diante dos alunos, tinha a 

tendência de lançar perguntas voltadas para alguns deles, nomeando-os diretamente. 

Geralmente, ao apontar um aluno nominalmente, eu já sabia que aquele “bom aluno” saberia a 

resposta para a pergunta que eu fazia. Outras vezes, fazia perguntas com os olhos voltados para 

aqueles alunos mais próximos, enquanto a “turma do fundão” permanecia inerte. 

Por algum tempo usei essa estratégia, na crença de que deveria me focar apenas naqueles 

que estavam prestando atenção. Assim, não fazia nada para mudar essa realidade. Achava que 

era porque eles não queriam, então não era minha responsabilidade mudar isso. Simplificava o 

problema e não me preocupava com ele. E isso se repetia, sem que eu me desse conta do grande 

mal que eu, involuntariamente, causava a minha turma. Sem me dar conta, eu, como professora, 

incentivava a repetição das aulas, os aplausos para os mesmos alunos “escolhidos” de sempre, 

enquanto os demais continuavam apenas na forma passiva, na posição de meramente bancários.
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Ao conhecer a visão sistêmica e a influência desta na educação, comecei a rever minhas 

práticas e, com isso, a mudar antigos paradigmas. Não me dirigia mais a um grupo ou aluno de 

maneira específica. Não mais deixava meus alunos enfileirados, mas em círculo, de modo a 

favorecer os debates em sala. E minhas perguntas passaram a ser lançadas para sala, dando a 

oportunidade de todos responderem. 

Eu, como professora, saí do centro; deixei de ser aquela que respondia a todas as 

questões. A partir do conhecimento da visão sistêmica, as questões passaram a ser discutidas 

entre duplas, ou em grupos de três a quatro alunos. Todos falavam. Todos davam a opinião a 

respeito dos assuntos propostos e estudados. 

Agindo desta forma, sob a influência deste novo paradigma, promovia a inclusão de 

todos os alunos, e não mais daqueles que, naturalmente, por aptidão ou características pessoais 

estavam em visibilidade. Mas a visão sistêmica fez com que eu resgatasse aquela “turma do 

fundão” ou aqueles mais tímidos que não abriam a boca, muitas vezes constrangidos diante 

daqueles que se destacavam  por ter sempre a resposta para tudo,  ou por serem  sempre 

lembrados pela professora. 

Compreendi que quando se fala em inclusão, não se refere apenas à pessoa ou ao aluno 

com deficiência, mas também ao aluno mais tímido, escondido no fundo da sala; também se 

refere àqueles de fala baixa, aqueles que são inteligentes, mas muitas vezes desprezados pela 

turma. Enfim, a visão sistêmica nos abre os olhos a respeito de nossa postura como professores. 

Assim, as salas de aula ganham uma nova realidade e os alunos todos uma nova atitude, de 

maneira que todos podem brilhar. 

  
A inclusão é uma inovação que implica um esforço de modernizar e reestruturar a 

natureza atual da maioria de nossas escolas. Isso acontece à medida que as instituições 

de ensino assumem que as dificuldades de alguns alunos não são apenas deles, mas 

resultam, em grande parte, do modo como o ensino é ministrado e de como a 

aprendizagem é concebida e avaliada. (MANTOAN. 2015, p. 62). 

 
A obra da professora Maria Teresa Mantoan também foi importante neste ponto, porque 

possibilitou, por meio de seu brilhante ensino calcado em larga experiência, um entendimento 

sobre o papel singular do aluno. E por fazer com que este mesmo aluno jamais seja visto como 

mais um em meio a centenas de estudantes. “Entender que as pessoas são seres singulares, 

que estão sempre se diferenciando, interna e externamente, portanto, não cabem, nem 

caberão, em categorizações, modelos, padrões. (MANTOAN, 2015, p. 15)”. 

A visão sistêmica dá a ele o devido valor, por ser único. E não há ninguém que possa se 

julgar superior ou inferior a ele. E esta visão se aplica não apenas no contexto escolar, mas em 
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todas as áreas de nossa vida. Cada um é dotado de capital cultural e pessoal único. Nem menor 

nem maior que os demais. “Na nossa sala de aula, os alunos em geral não sentem a 

necessidade de competir, pois o conceito da voz privilegiada da autoridade é desconstruído pela 

nossa prática crítica coletiva. (hooks,  2017. p. 115)”.  

Não existe competição quando e onde todos podem falar. E essa liberdade de expressão, 

que contribui para o sucesso do trabalho coletivo que visa ao aprendizado e inclusão de todos, 

é proporcionada pela visão sistêmica, que tanto contribui para a educação de nossos alunos, 

sendo auxiliar indispensável na busca de alcançar a todos. 

A crença na simplicidade do microscópio, ou seja, na crença em que analisando ou 

separando em parte o objeto complexo, encontrar-se-á o elemento simples, a 

substância constituinte, a partículas essencial, mais facilmente compreensível do que 

o todo complexo. (VASCONCELLOS,  2006. p. 65) 

 
O alvo é a educação para todos, sendo a inclusão uma fração daquela. Um resultado 

natural e espontâneo que se alcança, sem que haja necessidade de se focar em um aluno 

“especial” de maneira específica. Ao se voltar inteiramente para educação para todos, o 

professor alcança e exercita integralmente o que entende por inclusão, da maneira mais 

completa e satisfatória. 

 

2.1 LIGANDO OS PONTOS ENTRE AS ESCOLAS E AS DIFERENÇAS EM SALA 

DE                                    AULA 

 
Compreendi que os alunos da terceira escola, Colégio Estadual Olavo Bilac, também 

deveriam passar por uma preparação no campo das ideias para receber o projeto. Então, o que 

fazia nas duas outras escolas, também fazia nela, que seria o meu campo escolhido para a 

pesquisa. 

Busquei firmar as relações através de experiências fora de sala, com diálogos, jogos, 

espírito de solidariedade, e não de competição. Algo que já estava em vivência nos outros 

ambientes. 

A “experiência de ligar pontos”, proposta por Vasconcellos (2006), foi fundamental 

neste contexto que vivíamos, pois, no referido modelo, a autora fala sobre a inclusão de todos 

e sobre a colaboração e importância de cada sujeito/ponto como essencial no sistema escolar. 

Em cada um dos pontos enxergamos uma pessoa, e por trás de cada pessoa uma história de 

vida, sonhos, projetos e perguntas até então sem resposta na mente e no coração de estudantes 

que, de certa forma, confiam suas vidas àqueles a quem veem como seus “mestres”. E cabia a 
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mim, como professora/pesquisadora, assumir a função de mestre sim, mas sem monopolizar a 

fala, haja vista que, no processo de ensino e aprendizagem que abraçamos, colaborativo e 

sistêmico, visando a uma educação para todos, o professor também aprende com seus alunos, 

pois estes sempre têm algo a nos ensinar, em perfeita sintonia com o pensamento do eminente 

pedagogo Paulo Freire. 

 
É neste sentido que ensinar não é transferir conhecimentos, conteúdos, nem formar é 

ação pela qual um sujeito criador dá forma, estilo ou alma a um corpo indeciso e 

acomodado. Não há docência sem discência, as duas se explicam e seus sujeitos, 

apesar das diferenças que os conotam, não se reduzem à condição de objeto um do 

outro. Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender. (FREIRE, 

2011 p. 20). 

 

 
 

Essa posição de Freire é uma demonstração da quebra de paradigma ensinada por 

Vasconcellos, que empreendemos também em nossa prática de ensino colaborativo sistêmico, 

tendo nossos alunos como participantes ativos, “pontos ligados” uns aos outros, como sugere 

sua proposta: 

 

Imagem 1 - Ilustração referente aos “pontos ligados” por Vasconcellos (2006). 

Fonte: Fotografia da autora, retirada do livro - Pensamento Sistêmico: o novo paradigma da ciência. 2006.
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2.2 DIFERENÇAS E ESPECIFICIDADES EM UMA VISÃO SISTÊMICA 

 
CONVIDA AS LUAS CHEIA, MINGUANTE E CRESCENTE 

 
A primeira demonstração, representada acima, sugere o ensino tradicional, pautado no 

velho paradigma, que induz os alunos e professores a buscarem uma aproximação confortável, 

conectada apenas com pessoas “parecidas” com elas, semelhantes em suas aptidões e 

características. Isso foi tentado em nossas atividades iniciais de ensino colaborativo, porém, a 

experiência nos mostrou que chegava a um resultado que não incluía a todos, uma vez que os 

rótulos emergiram de forma intensa, ou seja, havia sempre alunos que não se “encaixavam”, 

pois não eram ligados devido às diferenças. Cada sujeito era um ponto distinto, com suas 

especificidades e características pessoais. Como as faces da lua, todos brilhavam, mas cada um 

a seu modo. 

E como trabalhar com sujeitos tão diferentes, visando a um mesmo objetivo? A resposta 

a esta pergunta é encontrada na segunda figura proposta por Vasconcellos, mediante um novo 

sistema de pensamento, que vê cada ponto distinto não como um obstáculo devido às suas 

diferenças. Os pontos são ligados de maneira diversa do método tradicional, aqui são rompidas 

as fronteiras do espaço delimitado, para que as linhas possam ultrapassar e alcançar todos os 

pontos, tendo sempre em mente que cada ponto simboliza um sujeito rico em conteúdo e 

experiência aptos a serem agregados aos demais. 

A pesquisa foi feita por meio de diferentes tentativas iniciais para "ligar'' através do 

ensino colaborativo os diferentes sujeitos. Passamos por várias experiências, mas foi este 

paradigma sistêmico que nos mostrou um resultado mais proveitoso, pois viabilizou uma 

mudança de mentalidade em todos, valorizando a subjetividade e inteligência de cada 

indivíduo; e, acima de tudo, a disposição em criar conexões com outros, com a certeza de que 

temos muito a aprender com os demais sujeitos. 

E apesar de dar ao aluno uma oportunidade de fala e de atuação incomum, a utilização 

desse novo sistema demonstrou também que o papel do professor segue relevante, pois os 

pontos são ligados exatamente devido a sua atuação como “provocador”, que faz com que os 

sujeitos se comuniquem e se relacionam numa troca constante de experiência e colaboração 

mútua.
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Imagem 2 - Ilustração referente ao paradigma que delimita o espaço para ligar os pontos 
 

Fonte: Fotografia da autora, retirada do livro - Pensamento Sistêmico: o novo paradigma da ciência. 2006. 

 
Assim, como no exemplo acima, em geral as pessoas tentam, insistem e concluem ser 

impossível atender às instruções. Como a professora Vasconcellos diz, a questão está no tipo 

de paradigma que cada sujeito tem das relações humanas e das relações dentro de sala de aula. 

 

 
2.3 COMO INCLUIR OS SUJEITOS SEM ROTULAÇÃO OU CLASSIFICAÇÃO? 

 
 

Até este ponto temos visto, de forma sucinta, parte da resposta à pergunta que é a 

problemática de nossa pesquisa: “Como incluir, por meio de ações colaborativas, todos os 

alunos no processo de ensino-aprendizagem, sem que haja padronização/classificação/exclusão 

dos sujeitos?”. 

Vimos, inicialmente, a importância da inclusão para todos, independentemente da cor, 

raça, ou estado de saúde. No caso específico da realidade da sala de aula, é garantido ao aluno 

o acesso integral a todas as atividades da escola, sendo evitada toda e qualquer forma de 

discriminação ou exclusão. A criança com deficiência, por exemplo, tem direito de participar 

de todas as atividades da escola, e da sala, em especial, sendo refutados todos e quaisquer meios 

ou tentativas de exclusão. 

Ou seja, como professora, sempre tive como alvo não apenas incluir, mas levar “todos” 

a um nível mais elevado. Não apenas ser incluídos no âmbito da turma, mas incluídos de forma 
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completa, para se emanciparem, serem capazes de tomar frente na busca pelo conhecimento, 

que jamais se esgota. 

Outra meta que se nos mostra urgente e necessária é a de remover de nosso vocabulário 

e do dia a dia de nossas salas de aula a rotulação e a classificação dos alunos. Seja qual for o 

rótulo, não pode jamais preceder ou substituir a imagem verdadeira da identidade do aluno. 

 
A diferença não cabe em perfis engessados de pessoas, assim como em categorias e 

identificações que encaminham os alunos mais adiantados para dada turma e os mais 

atrasados para outra. Todos somos sujeitos únicos, singulares, heterogêneos . Não 

cabemos plenamente em quaisquer arranjos.  (MANTOAN, 2015. p. 84) 

 

O estudo histórico da educação e de como a sociedade trata as pessoas com deficiência 

demonstra o percurso discriminatório que estas pessoas sofreram desde a era primitiva até a 

segunda metade do século XX. As concepções de deficiência revelam um contexto sócio- 

histórico excludente. 

Houve épocas na história da humanidade em que as pessoas com deficiência eram 

tratadas com requintes de crueldade, sendo muitas vezes abandonadas, ao nascer. Isso quando 

não eram enterradas vivas. O infanticídio já foi uma prática comum em alguns povos 

primitivos, sendo autorizados quando a criança assassinada trazia alguma deficiência de 

nascença (ALVES, 2017). Enfim, uma maneira extrema de tratar o diferente, optando-se pela 

forma “mais rápida” de resolver “o problema”. 

Os avanços de conquista dos direitos fundamentais, hoje garantidos pela Constituição 

Federal, asseguram o pleno direito e o respeito a todos, sem qualquer forma de discriminação. 

Não apenas em relação ao deficiente, mas em relação a qualquer pessoa, independentemente de 

cor, raça, sexo, religião. A discriminação não é admitida. 

Como professora e pesquisadora, com o tema da inclusão sempre ardendo em meu peito 

e nas minhas emoções, jamais admiti, ao desenvolver minhas práticas pedagógicas, qualquer 

forma de discriminação em relação a meus alunos. E acredito, seriamente, que a segregação 

institucionalizada no passado não pode ser admitida nas salas de aula, o que, na verdade, muitas 

vezes ainda acontece de forma subliminar. 

A rotulação e a categorização são formas veladas de alimentar e perpetuar preconceitos 

que já deviam estar há muito enterrados no passado sombrio da história. Maria Teresa Eglér 

Mantoan, Jacques Rancière, Paulo Freire e bell hooks são autores que considero muito 

importantes, pois “ajudaram” a elaborar uma amostra do que poderia ser o caminho almejado 

de uma escola onde todos estão incluídos e efetivamente inseridos no processo de ensino-

aprendizagem. 
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Por meio de suas formulações, pude compreender que os sujeitos envolvidos no 

processo de ensino e aprendizagem são distintos entre si, guardando, no entanto, semelhanças 

no sentido de ser, todos, dotados de uma importância singular, que os torna especiais. Não há, 

por fim, meios ou espaço para comparações desnecessárias, não há ninguém melhor ou pior do 

que os outros. Aprendi como incluir, incluindo, mudando o foco não para a deficiência, mas 

para a pessoa. 

 

2.4 A INFLUÊNCIA DA COLABORAÇÃO NO PROCESSO DE EMANCIPAÇÃO E 

INCLUSÃO SEM ROTULAÇÃO 

 
No trabalho desenvolvido na escola 3, Olavo Bilac, em particular, por ser com alunos 

maiores, matriculados no ensino médio, o trabalho da professora Maria Teresa Mantoan foi 

muito marcante, no sentido de nos ajudar a compreender a necessidade de sair das quatro 

paredes da sala de aula em direção a outros ambientes na própria escola. 

Isso ajudou a ver a colaboração de maneira mais ampla, não restrita ao ambiente tão 

óbvio da sala de aula, trazendo assim um dinamismo que acabou por motivar os alunos e a 

despertar neles o interesse em participar das atividades propostas. Isso, certamente, não 

ocorreria, ou, pelo menos, ocorrendo, seria numa proporção menos relevante, se a proposta 

fosse dirigida aos estudantes no ambiente já conhecido das salas . 

E o ato de sair da sala não significava exata e unicamente “ir para o pátio” ou para 

debaixo da mangueira. Era muito mais que isso. Significava contar com a participação de 

pessoas que normalmente não se envolviam, mas que se mostram sempre muito importantes no 

processo de ensino e aprendizagem mútuos, e na busca por novos saberes. 

 

Ensinar a turma toda reafirma a necessidade de promover situações de aprendizagem 

que teçam o conhecimento por fios coloridos, que expressem diferentes possibilidades 

de interpretação e de entendimento de um grupo de pessoas que atuam 

cooperativamente. (MANTOAN, 2015, p. 78). 
 

Foi uma tomada de decisão colocar todos os alunos em uma posição de destaque, sem 

que um pudesse parecer mais importante que outros. Pelo contrário, todos, aos poucos, foram 

se conscientizando que seu papel era tão relevante quanto o de seus colegas, e que todos tinham
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algo para oferecer, a fim de colaborar com o resultado do trabalho que vinham desenvolvendo 

em conjunto. 

A colaboração de outros colegas, professores de outras disciplinas, também foi essencial            

para a busca do resultado que se almejava. A cooperação interdisciplinar do conhecimento e do 

trabalho de outros sujeitos que atuam dentro e fora da escola beneficiou a todos. 

 
As atividades precisam ser desafiadoras para estimular os alunos a realizá-las, 

segundo seus níveis de compreensão e desempenho. Portanto, não se excluirá nenhum 

aluno das atividades nem serão oferecidas a alguns ( os que sabem menos) atividades 

adaptadas, facilitadas (...). Como o ensino não é diferenciado para os mais avançados 

ou com menos capacidade, é importante lembrar que ensinar é um ato coletivo, mas 

o aprender sempre é individualizado. (MANTOAN, 2015, p. 74). 

 

No início e, sobretudo, no desenrolar deste processo, por certo encontramos e tivemos 

de aprender a lidar com os obstáculos que se levantaram e também contra o desânimo que 

abateu sobre determinados professores envolvidos no projeto. Alguns, ainda sob o “véu do 

preconceito” ou da inexperiência, mostraram-se contra a inclusão de todos, o que, em outras 

palavras, era uma escolha para a permanência do antigo e sempre vigente sistema - muitas vezes 

velado - da exclusão por questão de deficiência, por questão social e tantas outras formas de 

exclusão a que se pode sujeitar o aluno. Eram barreiras a serem superadas. Mas a determinação 

e o desejo de avançar como pesquisadora e professora daquelas turmas era maior do que todas 

as dificuldades. 

A experiência adquirida com a leitura do livro “O Mestre Ignorante'', do filósofo Jacques 

Rancière, sobre a emancipação do sujeito, fez-me crescer, no sentido de fazer-me sentir uma 

professora emancipada, e capaz de colaborar com o processo de emancipação de meus alunos. 

Passei a enxergar que “não há ator social, por mais ínfimo que seja, que não se constitua, ao 

mesmo tempo, em um ser pensante” (RANCIÈRE. 2010, p. 58). 

É um pensamento revolucionário de emancipação do indivíduo. Todos nós temos algo 

para colaborar com o outro. Todos os alunos devem ser valorizados e reconhecidos em suas 

potencialidades. Isso muda toda a perspectiva das relações, pois parte da certeza de que o outro 

também tem algo para somar. O outro é o mais próximo, não necessariamente o professor. Pode 

ser o porteiro, o encarregado pela limpeza, a bibliotecária. Estamos inseridos em um universo 

de diversas possibilidades. Colocada em prática na sala de aula, pode ser uma maravilhosa 

experiência observar que cada um tem a sua importância e o seu lugar de destaque.
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(...) pessoas usam sua inteligência conforme as necessidades e circunstâncias 

exigidas. Ali onde a necessidade cessa, a inteligência repousa, a menos 

que uma vontade mais forte se faça ouvir e diga: continua; vê o que fizeste 

e o que pode faze-se aplicares a mesma inteligência que já empregaste, 

investindo em toda coisa a mesma atenção, não te deixando distrair em 

teu caminho (RANCIÈRE, 2012, p. 58 ). 

 

 

Na primeira escola, com alunos menores, do ensino fundamental, o tema 

escolhido foi “jogos e robótica nas aulas de língua inglesa”, iniciativa muito 

relevante pelo fato de os alunos demonstrarem interesse e isso servir de estímulo 

também para mim à frente do trabalho, pois pude testemunhar a atuação da turma não 

apenas dentro, mas também fora da escola para estudar o referido assunto. 

 
 
 

 

Imagem 3 - Ilustração da produção do 

carrinho motorizado de garrafa pet 

 
 

 

Imagem 4 - Ilustração da produção final dos 

alunos 

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora. 

 

 

Todos os participantes trabalharam em harmonia com estes objetivos: discutir o tema, 

aprender a organizar as ideias, falar, escutar, respeitar cada ponto de vista dos sujeitos ali 

envolvidos, aumentando assim a confiança do educando dentro do grupo. Estas foram as 

primeiras conquistas para a educação e consequente inclusão de todos: a troca de informação e 

a capacidade de aprender com o outro, pois todos tiveram sua parte na contribuição do processo 

de aprendizagem; uma aprendizagem que não se firma apenas em receber o conteúdo de um 

professor, mas também de ser capaz de aprender com o outro ao seu lado e ao mesmo tempo 

poder ensinar. 
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Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora. 

 

 

Ninguém está fora do processo. Às vezes aquele que já carrega em si o estigma de 

disperso, com perguntas consideradas muitas vezes “descabidas”, pode vir a ter as melhores 

ideias, pois ele foi capaz de sair de um padrão já previsível para um nível de pesquisa, 

indagações e pensamento crítico, algo que deve ser incluído na dinâmica da sala. Por que não 

pensar por outro prisma, com outras bases teóricas e um olhar mais pluralizado? 

Ser um professor plural é também sinônimo de ser um professor para todos. Durante as 

atividades envolvendo jogos, a ideia de que é possível ensinar a todos como iguais foi 

exercitada todo o tempo. O conteúdo era o mesmo, mas a forma de realizar a atividade por cada 

componente do grupo é que mudava, de acordo com o seu interesse e habilidade. Por exemplo, 

um aluno não muito afeito aos jogos ou pouco familiar com a robótica não foi deixado de lado. 

Pelo contrário, foi convidado a usar seu talento para a criação artística, por exemplo, para fazer 

os desenhos na elaboração do pôster dos jogos, elaborar frases de efeito, cuidando da criação 

de um grito de guerra, conduzindo os passos da dança, criando o mascote do time e outras 

participações que fizessem com que suas características e aptidões naturais fossem ressaltadas 

e valorizadas. 

 

Imagem 7 - Desenho dos pôsteres do projeto Inglês/Robótica 

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora. 

 

 
Imagem 5 - Pesquisa de como fazer 

uma  mão robótica 

 
 

 
Imagem 6 - Execução da mão robótica 
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E o aluno que, eventualmente, discordasse dos jogos, poderia aprender algo, mesmo 

discordando. Ele poderia usar até mesmo sua opinião contrária como oportunidade de crescer 

nesta circunstância adversa. Se ele pensa diferente dos demais, o melhor que se pode fazer é 

incentivá-lo a escrever, por exemplo, sobre os malefícios que ele acredita advir dos jogos sobre 

a mente dos jovens, por exemplo. Tudo isso, acreditamos, enriquece o tema e o debate, 

possibilitando o estudo do objeto sob os mais variados prismas. 

Reconhecer a importância de despertar neles o valor que cada um tem, bem como a de 

seu semelhante, contribui de maneira definitiva para a formação de um caráter íntegro, 

batalhador e perseverante; e, o que é melhor, sem que haja a mencionada rotulação dos mesmos 

em “fortes” e “fracos”, uma vez que todos estão no mesmo nível daqueles que se veem como 

supostos vencedores. “Entender que as pessoas são seres singulares, que estão sempre se 

diferenciando, interna e externamente, portanto, não cabem, nem caberão, em categorizações, 

modelos, padrões. (MANTOAN, 2015. p.15)”.  

Cada aluno, visto de forma individual, é um somatório de experiências que não podem 

ser ignoradas. E quando trazemos para a sala um novo gênero narrativo que pode 

proporcionar um ensino que também agrega o conhecimento que ele tem fora da sala, ou que 

outros profissionais poderiam expor de maneira mais detalhada que os professores, fica claro 

o valor do ensino colaborativo e que essas práticas possibilitam a inclusão de todos. 

Então, procurei compreender melhor o tipo de colaboração que estava buscando com o 

desenvolvimento do projeto “inglês com robótica”. Sendo válidas sempre as palavras da 

professora Mantoan, de que “é importante lembrar que ensinar é um ato coletivo, mas o 

aprender sempre é individualizado.” (MANTOAN, 2015, p. 74). 

Conclui-se, no final dessa experiência da escola 1, que a emancipação é um processo e, 

como tal, deve ser exercida sempre que a oportunidade se mostra. E há sempre um novo 

caminho a ser trilhado, do qual dependerá o nosso aprimoramento. 

Visando promover um espaço para a emancipação dos alunos em seus estudos, nossas 

aulas de inglês passaram a ser planejadas sempre em correlação com outras disciplinas, para os 

educandos compreenderem a interligação existente entre elas, e a interdependência que 

justificava as constantes associações em praticamente todas as aulas; afinal, todos somos 

capazes, criadores e inteligentes! 

A partir de então, também comecei a utilizar notícias de jornais ou revistas com textos 

pequenos ou imagens atraentes, para iniciar a comunicação entre os alunos e possibilitar a troca 
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de opinião entre eles, por meio de pequenos grupos, para que ninguém ficasse sem falar. 

Às vezes, uma simples menção a determinado artista ou música apreciada pelos alunos 

naquelas páginas poderia ser a ponte para pedir uma tradução daquela música mencionada na 

reportagem. Isso trouxe uma dinâmica nas aulas de inglês que estimulou o aluno a permanecer 

concentrado, trabalhando com algo que lhe agrada e que proporciona aprender de uma forma 

muito mais marcante do que se estivesse simplesmente copiando do quadro e ouvindo regras 

do professor. Com Paulo Freire, entendi que precisamos aprender a pensar certo. E o pensar 

certo é alcançado quando se estimula o aluno a enxergar e a acreditar em sua potencialidade. 

Assim, o estímulo seria estudar a língua portuguesa ou inglesa com eventos do dia a dia, 

pois a educação para todos passava pelo esclarecer do mundo em que cada sujeito vive e isso 

era uma forma de unir as disciplinas em diálogos abertos e inclusivos. 

 

A divisão do currículo em disciplinas como Matemática, Língua Portuguesa e outras 

fragmentam e especializam os saberes e faz de cada matéria escolar um fim em si 

mesmo e não um dos meios de que dispomos para esclarecer o mundo em que vivemos 

e entender melhor a nós mesmos. (MANTOAN, 2012, p. 56). 

 

Oportunizar um ensino que inclua a todos foi uma estratégia que encontrei para manter 

o ensino colaborativo para a educação de todos, vinculado com outros profissionais e/ou 

colegas de profissão. 

A troca de conhecimento entre os sujeitos não é sinal de incompetência e despreparo, 

mas de inteligência, pois abre-se assim um leque maior de possibilidades de aprender sempre, 

permitindo-se que a experiência do outro nos enriqueça. Isso aconteceu, por exemplo, na 

ocasião em que convidamos um aluno do curso de engenharia mecatrônica, do Instituto Federal 

de Goiás (IFG), que ministrou uma aula e despertou ainda mais o interesse dos alunos pelo tema 

da robótica, que, por sinal, vinha sendo abordado pela professora em sala de aula. Como já 

mencionado, os alunos chegaram a construir, eles mesmos, carrinhos de garrafas de plásticos, 

com um motorzinho acoplado em cada um. As crianças amaram. E todos cresceram com a 

experiência. 
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Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora. 

 

Mas isso não significava criar uma dependência, mas vínculos com outros que 

compartilham o conhecimento adquirido e o prazer de buscá-lo constantemente, anelando pela 

instrução. Assim, também encontrei outra resposta para o “como incluir”: chamar também para 

construir nessa rede escolar as famílias dos educandos. 

 
se cada família fizesse o que digo, logo a nação estaria emancipada, não da 

emancipação que os sábios concedem, por suas explicações à altura das inteligências 

do povo, mas da emancipação que conquistamos, mesmo contra os sábios, quando 

nos instruímos a nós próprios. (RANCIÈRE, 2012, p. 140). 

 

 

Ao terminar o projeto “inglês com robótica” em uma escola municipal da periferia de 

Goiânia, percebi a necessidade de sair da “emancipação do indivíduo”, de Rancière, para a 

“autonomia e o aspecto social”, de Paulo Freire. E, para isso, escolhi uma escola estadual de 

uma região nobre da cidade. Esse fato foi significativo, porque aqueles alunos, em sua maioria, 

ainda não haviam experimentado o contato com uma realidade mais dura, vivida por parte da 

sociedade de nossa cidade. 

A vida dos trabalhadores que se ocupam em recolher material reciclável passou a ser 

objeto de pesquisa por quase dois meses. E essa experiência empírica rendeu bastante conteúdo 

para o trabalho que desenvolvia. Mas antes de contar como foi o trabalho colaborativo nessa 

escola, gostaria de fazer uma explicação que considero relevante: todas as escolas fontes de 

observação nesta pesquisa foram importantes, mas precisei fazer um recorte de uma delas para 

melhor observar o fenômeno colaborativo; e escolhi a escola onde eu trabalhava em um turno 

que, culturalmente, costuma ser o mais rotulado, estigmatizado, que é o noturno. 

Este preconceito existe há muitos anos, pois geralmente os alunos que estudam no 

noturno, são, em sua maioria, trabalhadores, que passam o dia em suas atividades profissionais, 

e vão, depois, cansados, para a escola; outros são alunos mais maduros, fora da “idade escolar''. 

 

 
Imagem 8 - Compartilhando conhecimento 

 
 

 
Imagem 9 - Recebendo e praticando 
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Enfim, uma série de características que fazem desses alunos alvos de um preconceito muitas 

vezes silenciado até mesmo entre os professores. 

Mas isso não significa que a escola escolhida foi mais importante do que as outras, no 

que se refere às experiências vividas. Na verdade, elas se completam sistemicamente, pois com 

a ajuda das três, minhas práticas pedagógicas foram sendo lapidadas. Em cada uma das escolas, 

acredito, recebi uma porção de experiência que me ajudou a romper nos momentos que eu 

julgava mais difíceis. 

Na segunda escola onde desenvolvemos nossas experiências, tive a oportunidade de, na 

companhia dos alunos, sair para fora dos muros da instituição, num trabalho que teve uma 

excelente repercussão, no nosso meio, e também em um grupo cultural e geograficamente 

distante do local de nossa escola. 

Era uma turma de 2º ano do ensino médio, com quem estava desenvolvendo um trabalho 

interdisciplinar. Diferente da primeira, que não desenvolveu nenhum trabalho pedagógico 

interdisciplinar, nesta segunda escola já havia uma boa estrutura, com apoio da coordenação. 

Por este motivo, e talvez por outras razões, vislumbrei que ali, inserida naquele ambiente, com 

alunos predispostos a participar de maneira mais ativa, poderia avançar um pouco mais no 

desenvolvimento do objeto de minha pesquisa. E não apenas na sala de aula, mas fora dos 

muros da escola, incluindo, inclusive, pessoas que não eram, necessariamente, nossos alunos. 

Queria muito ir para fora dos muros escolares. Nesta perspectiva de intervenção social, 

na vida de outras pessoas também, busquei provocar naquele grupo de alunos a mesma atitude 

proativa de agir em ações colaborativas, pois a construção da minha presença no mundo não é 

isolada. Professores e profissionais de outras áreas  necessitam experienciar a inclusão social. 

 

O fato de me perceber no mundo, com o mundo e com os outros me põe numa posição 

em face do mundo que não é de quem nada tem a ver com ele. Afinal, minha presença 

no mundo não é a de quem a ele se adapta, mas a de quem nele se insere. É a posição 

de quem luta para não ser apenas objeto, mas sujeito também da história. (FREIRE, 

2010, p.53). 

 

Desse modo, reuni alguns trabalhos elaborados por meio de mútua colaboração de 

diversas pessoas, jovens e adultos, disponíveis em variadas plataformas e redes sociais, tais 

como páginas de escolas e igrejas, que mostravam ações que visavam a um resultado positivo 

a partir de ações em conjunto, com a colaboração de diferentes participantes. Isso tudo com o 

objetivo de despertar na turma o interesse em abraçar projetos semelhantes, e aprender a 

valorizar o trabalho em grupo, com potencial de alcançar, como resultado, o máximo de 
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pessoas. Eram estudantes interessados em avançar, como alunos e, sobretudo, como cidadãos e 

seres humanos engajados numa expectativa positiva de mudança na sociedade. 

 

Gosto de ser gente porque, mesmo sabendo que as condições materiais, econômicas, 

sociais e políticas, culturais e ideológicas em que nos achamos geram quase sempre 

barreiras de difícil superação para o cumprimento de nossa tarefa histórica de mudar 

o mundo, sei também que os obstáculos não se eternizam. (FREIRE, 2010, p.53). 

 

Caminhando nesta percepção de que os obstáculos não se eternizam, insisti com o 

trabalho, vislumbrando nele o poder da educação transformadora, e o valor da associação 

constante entre a teoria e a prática. E, para experimentar esta hipótese, a turma empenhou-se 

em um trabalho colaborativo junto a uma cooperativa de catadores de material reciclável. 

Partimos da necessidade de inclusão dos colegas que apresentavam, ou não, qualquer 

“diferença” dos demais, ou qualquer atipicidade em forma de comportamento ou mesmo de 

"aparência''. O objetivo também era colocar a turma em um contexto maior de cooperação em 

que vivia a cooperativa, e as pessoas que faziam parte dela. Assim, por duas vezes visitamos 

dez famílias da cooperativa, e observamos, já de início, a união entre seus cooperados. Alguns 

membros da família não podiam trabalhar por motivo de saúde. No entanto, os enfermos não 

eram tirados do rateio dos lucros. E isso nos revelou que eles eram, na verdade, uma rede 

colaborativa bem ajustada que se sustentava com afeto e solidariedade. 

Havia entre as famílias uma rede de valorização coletiva e individual. Cada 

contribuição, seja por meio de ideia, era considerada e valorizada, o que estimulava cada 

membro da cooperativa a dar o seu melhor em cada tarefa em favor de todos.Nesse pequeno 

núcleo, aprendemos, por exemplo, como funcionava o espírito de cooperação. Ver aquele grupo 

da cooperativa se organizando e se ajustando para acolher o outro, que por algum motivo 

precisou sair, foi inspirador para todos. 

A intenção inicial era apadrinhar uma família, para a qual levaríamos doações de 

alimento, roupa e sapato. Enfim, suprir as necessidades básicas daquelas pessoas. E assim foi 

feito. Decidimos “adotar” e apadrinhar 10 famílias. Foi uma ação colaborativa com atitude 

altruísta de grande impacto para todos nós. E mesmo depois do encerramento do projeto, 

quando soubemos que a cooperativa tinha pegado fogo, os alunos se mobilizaram novamente 

para dar os devidos suportes e ajudar aquelas pessoas a se reerguerem. 

E foi a partir desta experiência que a pesquisa tomou um rumo definitivo no significado 

de incluir a todos com ações colaborativas, fixando-se um novo paradigma para o ensino 



62 

 

 
 

colaborativo. Saímos da escola, das salas de aula, para acolher a comunidade em suas 

necessidades. Mas voltamos mais enriquecidos, com a aprendizagem de colaboração afetuosa, 

solidária e igualitária. 

 

Não há inteligência - a não ser quando o próprio processo de inteligir é distorcido - 

que não seja também comunicação do inteligido. A grande tarefa do sujeito que pensa 

certo não é transferir, depositar, oferecer, doar ao outro, tomando como paciente de 

seu pensar, coerente do educador que pensa certo. É exercendo como ser humano a 

irrecusável prática de interligar, desafiar o educando com quem se comunica, a quem 

comunica produzir sua compreensão do que vem sendo comunicado. Não há 

inteligibilidade que não seja comunicação e intercomunicação e que não se funde na 

dialogicidade. O pensar certo, por isso, é dialógico e não polêmico. (FREIRE, 2021, 

p. 39). 

 

Ou seja, quando agimos colaborativamente para alcançar o outro, que a princípio 

consideramos carente, este outro, nos surpreende. E nos comunica que ele também é rico em 

conhecimento e aprendizagem. Não há troca em que não haja enriquecimento para ambos os 

sujeitos. Entramos de um jeito e saímos afetados pelo outro que nos fez crescer coletivamente. 

Quando organizamos uma rede colaborativa de alunos, professores e famílias com o 

objetivo de arrecadar alimentos, roupas, produtos de limpeza e higiene, através de doações, 

achávamos que estávamos em posição melhor. Uma postura de alguém que “tem para dar”. E 

de fato arrecadamos e levamos muitas coisas. Mas, no final, percebemos que o que havia de 

positivo neles também era algo que poderíamos levar conosco, como “doação” deles para nós. 

Foi uma grande lição. 

 

 
 

 

Imagem 10 - Alunos em visita à 

cooperativa. Ações de Graça 

(oração) 

 

 

Imagem 11 - Alunos e professora. 

Unidos e engajados 
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Imagem 14 - Movimento em rede 

unindo a escola à comunidade local e 

coordenadores de uma ONG. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora. 

 

 

 
 

 

Imagem 12 - Trabalho cooperativo. 

Inspiração para alunos e professores 

 
 

 

Imagem 13 - Alunos 

empenhados na colaboração 

 
A experiência que tivemos, em grupo, nos revelou a aplicação prática do ensino da 

professora Maria José Esteves de Vasconcellos, também, ao explanar sobre o pensamento 

sistêmico, o novo paradigma da ciência: utilizando a ilustração da ligação dos pontos por uma 

linha que, necessariamente, precisa passar por todos os outros pontos, já que cada ponto é único 

e essencial para ligar os outros pontos. O pensamento de uma educação para todos segue o 

mesmo raciocínio. Para unir as diferenças dentro e fora da escola, é preciso fazer uma curva na 

maneira de pensar a inclusão. 

Para incluir a todos, em muitos casos, será necessário sair da escola e ir experienciar lá 

fora a realidade do outro. E voltar para a escola desejosos de se envolver e viver com as 

diferenças, porque é nela que reside a riqueza e a beleza da vida. 

Sabendo disso, independentemente da posição do sujeito no sistema, a linha deve ligar 

todos os pontos. Logo, todas as pessoas são essenciais e importantes. E, a partir de então, sob 

inspiração desta nova perspectiva sistêmica, a pesquisa seguiu. 
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Foi tão marcante nossa experiência vivida nessa escola, que decidi levar ao 

conhecimento das outras onde lecionava todo o resultado positivo alcançado pelos alunos que 

abraçaram o projeto. 

 
Superar o sistema tradicional de ensinar. Essa superação refere-se ao que ensinamos 

aos nossos alunos e ao como ensinamos, para que eles cresçam e se desenvolvam 

como seres éticos, justos, pessoas que terão de reverter uma situação que não 

conseguimos resolver inteiramente, mudar o mundo e torná-lo mais humano. Recriar 

esse modelo tem que ver com o que entendemos como qualidade de ensino. 

(MANTOAN, 2015, p. 65). 

 

Considero importantes as duas fases iniciais de vivência. Elas me trouxeram uma 

experiência como professora/pesquisadora que me ajudou a preparar a terceira fase do projeto, 

que foi a coletânea de curtas que os alunos do Colégio Olavo Bilac produziram no segundo 

semestre de 2019, com o título “Curta os Curtas”, sobre os quais discorrerei ainda com mais 

detalhes neste trabalho. 

Mas não posso deixar de mencionar que para chegar a esse ponto houve um processo, 

um caminho percorrido em experiências passadas vividas, basicamente nas três escolas aqui 

mencionadas. Assim, valorizo cada momento vivido em todas elas. 

 

É o saber histórico como possibilidade e não como determinação. O mundo não é. O 

mundo está sendo. Como subjetividade curiosa, inteligente, interferidora na 

objetividade com que dialeticamente me relaciono, meu papel no mundo não é só o 

de quem constata o que ocorre, mas também o de quem intervém como sujeito de 

ocorrências. Não sou apenas objeto da história, mas seu sujeito igualmente. (FREIRE, 

2010. p. 75). 

 

Conservei minha mente sob inspiração nos estudos da visão sistêmica, que vinha 

fazendo durante minhas investigações. Considerando que meu objeto de pesquisa - ensino 

colaborativo para educação para todos - era constituído de complexidade, precisava ampliar o 

foco de observação, e registrá-lo por meio de minha escrita e nas minhas práticas pedagógicas. 

 
2.5 A INSTABILIDADE NA VISÃO SISTÊMICA 

 
 

Considerei, ainda, a instabilidade dos sujeitos, e a minha própria, como pesquisadora, 

mas também o meu processo de amadurecimento pessoal e o mesmo crescimento na vida de 

meus alunos. Esta é a beleza do trabalho feito em equipe e em colaboração: partilham-se as 

dores, mas também os louros da alegria e da vitória. 
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Ninguém é sujeito da autonomia de ninguém. A gente vai amadurecendo todo dia, ou 

não. A autonomia enquanto amadurecimento do ser para si, é processo, é vir a ser. 

Não ocorre em data marcada. É neste sentido que uma pedagogia da autonomia tem 

de estar centrada em experiências estimuladoras da decisão e da responsabilidade em 

experiências respeitosas da liberdade. (FREIRE, 2010, p.105 - grifos meus). 

 

Como pesquisadora, escolher a pesquisa-ação como metodologia foi mais um motivo 

para construir uma história pela vivência e experiência para o ensino colaborativo que 

pesquisava. Senti a necessidade de fazer esta trajetória, agindo, com curiosidade e interferindo 

nela, para então chegar à conclusão de que somos seres em construção, e que pelas interações 

com o outro temos a possibilidade de amadurecer ou não: tudo a depender do nível de nosso 

envolvimento e de nossa entrega. 

O primeiro contato de um professor com um aluno pode gerar em ambos a chamada 

“primeira impressão”. Mas esta não é necessariamente a verdade que há de prevalecer, pois, na 

maioria das vezes, em verdade, pode ser uma simples impressão que não traduz a realidade e a 

complexidade existente por trás da aparência das pessoas. 

Assim, o aluno que se mostra, aparentemente desinteressado, não significa que o seja, 

verdadeiramente, mas que apenas está. Assim compreendemos, sob a ótica da mente sistêmica, 

que nos veda a descrição das pessoas e, aqui, do aluno, por meio do verbo ser, mas sempre por 

meio do “estar.” (VASCONCELLOS, 2006, p.151) 

Para não deixar nenhum aluno de fora das atividades propostas, e aproveitar todo o seu 

potencial no trabalho colaborativo, precisamos enxergá-lo na ótica correta. E, como professores 

emancipados e compromissados com a inclusão, devemos mostrar àquele aluno tudo o que ele 

pode fazer, valendo-se de um talento que, muitas vezes, nem ele reconhece. Assim, chamamos 

a todos e mostramos a eles que todos nós temos algo a ser acrescentado no todo, que compõe o 

corpo escolar. 

Mas o que chamamos de “colaboração” não é algo uniforme, ou com um modelo 

engessado, para que todos sigam pela mesma régua. A experiência que tivemos, com sucesso, 

pode não ser a ideal para outro professor, em uma outra escola. Não requer que todos sigam os 

mesmos passos. Há diversas formas de como a colaboração pode se manifestar, com o mesmo 

resultado positivo, embora seguindo caminhos diferentes. Não necessita que todos tenham as 

mesmas atitudes de sair da escola e ir para o campo social, como fizemos. 

A colaboração, por ser subjetiva, pode vir de alguém com quem jamais tivemos qualquer 

contato físico. O poder da comunicação é atemporal e está em outro plano. Uma leitura que 
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fazemos de um texto produzido por um autor até então desconhecido por nós pode nos instruir 

e nos marcar. Somos, desta forma, “alcançados” pelo trabalho desse autor que, indiretamente, 

foi nosso colaborador, pois pode, em alguns casos semelhantes, mudar nossa forma de pensar. 

O mesmo exemplo se dá em relação a um filme que assistimos, e até mesmo uma 

mensagem que trocamos com um colega professor de outra área, muitas vezes. Somos marcados 

e influenciados a todo tempo. 

 
Às vezes, mal se imagina o que pode passar a representar na vida de um aluno um 

simples gesto do professor. O que pode um gesto aparentemente insignificante valer 

como força formadora ou com contribuição à assunção do educando por si mesmo. 

Nunca me esqueço, na história já longa da minha memória, de um desses gestos de 

professor que tive na adolescência remota. Gesto cuja significação mais profunda 

talvez tenha passado despercebida por ele, o professor, e que teve importante 

influência sobre mim. Estava sendo, então, um adolescênte inseguro, vendo-me como 

um corpo anguloso e feio, percebendo-me menos capaz do que os outros, fortemente 

incerto de minhas possibilidades. Era muito mais mal-humorado que apaziguado com 

a vida. Facilmente me eriçava. Qualquer consideração feita por um colega rico da 

classe já me parecia o chamamento à atenção das minhas fragilidades, de minha 

insegurança. 

 

O professor trouxera de casa os nossos trabalhos escolares e , chamando-nos um a um, 

devolvia-os com o seu ajuizamento. Em certo momento me chama e, olhando ou re- 

olhando o meu texto, sem dizer palavra, balança a cabeça numa demonstração de 

respeito e de consideração. O gesto do professor valeu mais do que a própria nota dez 

que atribuiu à minha redação.(FREIRE, 2010, p 43). 

 

 

O que nos cabe é estar abertos e dispostos a aprender sempre, e ver nos nossos contatos 

com outros uma oportunidade de crescer e amadurecer. 

 
2.6 DESAFIO PROPOSTO, DESAFIO ACEITO: OS CURTAS COMO PRODUTO DO 

TRABALHO COLABORATIVO 

 
VAI ONDE A AURORA MORA E ACORDA UM LINDO DIA 

 

 

Como o núcleo de nossa pesquisa é a educação para todos, que visa à inclusão e alcance 

de todos, sem a rotulação dos alunos envolvidos, vimos na produção de curtas audiovisuais uma  

ferramenta sobremodo excelente, para que cada um dos alunos pudesse se ver como 

componente importante e fundamental na produção de um trabalho que, a despeito de parecer 

solitário ou, talvez, com poucos envolvidos, é, na verdade, resultado da colaboração de muitos 

sujeitos envolvidos. 

No entanto, antes de apresentar a proposta de elaboração de curtas na escola, com
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professora, estive atenta ao uso do cinema em sala de aula como uma rica opção de ensino e 

prazer para os alunos. Uma fonte de conhecimento e cultura que, se bem utilizada, haveria de 

trazer inspiração para a produção de pequenos curtas pelos alunos. 

 
Só pode haver um benefício simbólico para a escola na introdução do cinema em sala 

de aula se levarmos às últimas consequências a lógica dessa afirmação: em arte, a 

prioridade é aprender a gostar e sabermos (...) que a crítica pode ser também a arte de 

amar.” (BERGALA, 2008, p. 55). 

 

O professor é uma peça fundamental neste processo de instrução do aluno na arte de 

apreciar, “frequentar”, e tecer laços entre bons filmes. E também, a observar o que há de ser 

priorizado quando se pretende fazer desta experiência um momento de crescimento e prazer. 

Os alunos, principalmente os mais jovens, acostumados a um emaranhado de produções 

televisivas, precisam desenvolver o hábito de enxergar o mais profundo e belo que o cinema, 

além da televisão, pode oferecer. 

Neste processo, o professor é um condutor, é um organizador que possibilita o encontro 

dos alunos com bons filmes, e que passa sua experiência a ponto de despertar paixão, “(...) 

quando sai do âmbito do ‘seu’ ensino, seja ele artístico ou não, para se tornar um 'passador', 

iniciador, num campo da arte que escolheu voluntariamente porque o toca  pessoalmente 

(BERGALA, 2008, p. 55)”.  

Assim, com um mínimo que seja desta semente plantada que visa ao despertar da 

educação do olhar, os alunos, quando se veem desafiados a produzir seus próprios curtas, já 

sabem que o caminho “mais seguro” será, por certo, por meio da escolha de temas que tocam e 

despertam neles as emoções verdadeiras. Pois pode-se obrigar alguém a aprender, mas não se 

pode obrigá-los a ser tocados (BERGALA, 2008, p. 62). 

Muito mais que o valor de cada curta, individualmente, é o mérito de todo o processo 

empregado por seus produtores, até se chegar ao produto final. Ou seja, o amor, o empenho, o 

tempo despendido, a disposição e a paixão com que cada um se entregou e se desgastou em 

prol da realização deste trabalho, por seus idealizadores que, juntos, abraçaram a ideia. Por 

isso, nosso desejo é que a atenção de quem se dispuser a nos honrar com um tempo gasto para 

assistir aos trabalhos valorize não apenas o que é mostrado, mas todo o universo que se oculta 

por trás, nos “bastidores”.  

Na ocasião da produção dos curtas, percebemos que aquilo era mais uma oportunidade 

de que dispúnhamos para vivenciar o trabalho coletivo, que visava a inclusão de todos os 

alunos. Ao escolher o conteúdo e os temas que despertavam o interesse dos alunos, 

verificamos que aquelas atividades não eram mais uma “atividade escolar” para resolver uma 
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questão de notas de prova. Eram muito mais que isso. Tornaram-se objeto de muitos roteiros 

na produção de vídeos pelos próprios estudantes, por meio dos quais cada um dos envolvidos 

pode atuar em diversas frentes: pesquisa, elaboração de roteiro, escrita, preparação de cenário, 

produção de figurino, escolha de músicas, direção, interpretação, finalização etc. 

Enfim, um trabalho que envolveu a todos, em uma linguagem que conseguiu alcançar 

não somente a comunidade escolar, mas também os familiares dos estudantes, alguns 

convidados a atuar nos curtas, e outros que, de forma honrosa, se dirigiram à exposição, para 

prestigiar toda a equipe envolvida na produção dos vídeos. 

Ao ampliar o foco da observação, procurando ver além do que se mostrava diante de 

mim, pude conhecer toda complexidade presente na vida de cada um nas minhas salas de aula. 

Isso gerou em mim a empatia com cada um deles, e em seguida um enorme e sincero afeto. 

Pois havia alunas muito jovens que eram mães solteiras, e enfrentaram toda sorte de problemas 

que alguém com esta realidade acaba por se acostumar. 

Outros, ainda jovens, eram arrimo de família, cuidando de irmãos mais jovens e de pais 

doentes. Ou mesmo alguns com uma história triste de envolvimento com drogas e superação, 

ao optar pelos estudos e um emprego fixo. Enfim, ao conviver com aqueles alunos, e ampliar o 

foco da observação, mantendo uma mente sistêmica, o que conhecemos é parte da 

complexidade de suas vidas. 

Se não fosse a disposição dos professores em ampliar o foco de observação, a 

complexidade da vida dos alunos nem seria revelada como foi. Seriam “aulas normais” , em 

que o professor entra e sai das salas sem conhecer nada da vida pessoal de seus educandos. Mas 

em nossa escola tivemos a oportunidade de ter outra experiência. Houve um relacionamento 

que possibilitou o crescimento de todos, alunos e professores. 

Assim, com esta ótica ampliada que nos proporciona a visão sistêmica, podemos 

valorizar muito mais, e vibrar com cada roteiro produzido, cada cena gravada, e mesmo os 

deslizes, inevitáveis, são ofuscados pela beleza da emoção transmitida por eles. 

 
Ao contextualizar o fenômeno , ampliando o foco, o observador pode perceber em 

que circunstâncias o fenômeno acontece, verá relações intrasistêmicas e 

intersistêmicas, verá não mais um fenômeno, mas uma teia de fenômenos 

recursivamente interligados e, portanto, terá diante de si a complexidade do sistema. 

(VASCONCELLOS, 2006. p. 151). 

 

A produção dos curtas, pelos alunos, foi uma demonstração de  como o trabalho 

colaborativo é realizado e, com o intuito de, verdadeiramente, incluir a todos. Diferentes 

sujeitos fizeram parte do universo escolar, e outros, “convidados especiais”, que eram parentes 
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e amigos dos estudantes, todos unidos no mesmo propósito contribuíram para que a turma 

pudesse levar avante a realização de uma atividade que tinha o propósito muito maior que uma 

simples nota para “passar de ano”. Cada um saiu do projeto com uma estatura muito maior do 

que a que tinha antes de se envolver nele. Crescemos em experiência, sabedoria e, por certo, 

como seres humanos. 

 
Desconfio de exemplos excessivamente milagrosos como o caso canônico do 

aluno autista que começa a falar e a se comunicar graças à realização de um 

filme, mas tenho a convicção, calcada na experiência direta, que o fato de 

trabalhar na realização de um filme pode desencadear , em alguns alunos 

estigmatizados pela instituição como fracassados, uma restauração da 

autoconfiança. (...) Quando todas as condições de atenção e vigilância estão 

reunidas, a passagem ao ato de realização pode efetivamente permitir a certos 

alunos fracassados ou atrasados ‘se recuperar’ graças a essa nova atividade, 

revelando a seus colegas e professores qualidades ocultas , modificando sua 

imagem diante dos outros e de si mesmos. (BERGALA, 2008. p. 204). 

 

Como já mencionado, a produção dos curtas teve, como objetivo, proporcionar um 

ensino que alcançasse e incluísse a todos, ou pelo menos o número maior de alunos 

matriculados em nossa escola. 

E em cada um dos pequenos vídeos houve uma soma de diversas pessoas envolvidas. 

Experimentaram o significado da colaboração em cada fase do projeto no qual se envolveram 

Mesmo sendo a ideia inicial de cada curta um ato e uma experiência pessoal e individual, "sem 

a qual não há verdadeira criação”, verdade é, também, que foi produzida e por meio de um 

trabalho em equipe, “o mais harmonioso possível” (BERGALA, 2008, p.202). 

Apesar de haver muitos alunos em minhas turmas, e contar com praticamente todos eles 

na produção dos curtas, verifiquei ser mais producente concentrar minha pesquisa em um 

número menor de participantes, razão pela qual optei pelos necessários cortes. De todas as 

turmas do ensino médio, no período noturno, concentrei-me em 10 participantes, que 

representavam professores, direção, coordenação, responsável e dois alunos. Estes dois alunos, 

no entanto, representavam um número maior, e contaram, por certo, com a colaboração de 

muitos outros que participaram em diferentes frentes na produção dos curtas. 

 

Ensino baseado em condições de trabalho pedagógico que implicam formação de 

redes de saberes e de relações, que se entrelaçam por caminhos imprevisíveis para 

chegar ao conhecimento, existe ensino de qualidade quando as ações educativas se 

pautam na cooperação, na colaboração, no compartilhamento do processo educativo 

com todos os que estão direta ou indiretamente nele envolvidos. (MANTOAN, 2015, 

p. 66). 

 

A importância de elaborar um pensamento com um novo paradigma foi importante, 

inicialmente, no projeto “Curta os Curtas”, porque era necessário fazer novas conexões entre 
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os diferentes sujeitos. Como no esquema de Vasconcellos (2002), onde as linhas deveriam 

perpassar por todos os pontos, também o trabalho colaborativo deveria ligar a todos, e só uma 

mudança de paradigma do que era colaboração poderia fazer isso. 

Vasconcellos (2002) fala que a maioria tenta fazer as conexões/ligações, mas falham, 

por não ultrapassar o espaço delimitado pelo conjunto de pontos. Ou seja, um pensamento que 

não consegue encontrar a solução do problema pelo simples fato de não querer ultrapassar as 

linhas no espaço delimitado por um modelo, um padrão, um conjunto de regras e regulamentos 

interno fortalecido por crenças e valores que fazem cada sujeito ter uma visão de mundo e que 

cria cada paradigma. 

Este exercício inicial ajudou muito a pesquisa a levar aos educandos a mesma proposta 

de pensamento inovador. Com o novo paradigma da ciência para trabalhar juntos, respeitando 

as diferenças, através da possibilidade de ultrapassar o espaço delimitado, conseguimos o feito 

de alcançar um resultado que levou os alunos a experimentar de forma intensa o vínculo do 

amor, que contempla as diversidades de pensamento, sem abandonar as individualidades. 

Em geral as pessoas tentam, insistem e concluem ser impossível atender às instruções 

para ligar os pontos. Assim como Vasconcellos (2002) disse, a questão está no tipo de 

paradigma que cada sujeito tem das relações humanas e das relações dentro de sala de aula. A 

importância de elaborar um pensamento com um novo paradigma foi importante nessa pesquisa 

assim como nesse experimento, porque ninguém disse que as linhas não deveriam ultrapassar 

o espaço delimitado pelo conjunto de pontos, ou seja, um pensamento que não consegue 

encontrar a solução do problema pelo simples fato de não querer ultrapassar as linhas no espaço 

delimitado. 

É nesta questão dos paradigmas, ressaltado nesta pesquisa, que percebi aspectos 

importantes para a educação, pois alguns paradigmas que vemos em nossas escolas fortalecem 

o isolamento dos diferentes sujeitos. As tentativas de adotar um paradigma voltado para o 

ensino mais coparticipativo e sistemático trouxeram o benefício no sentido de delimitar os 

paradigmas que estavam atrapalhando o desenvolvimento desse propósito. 

A professora Vasconcellos (2002) fala muito de uma paralisia de paradigma, que pode 

nos conduzir a não ver as oportunidades positivas que se encontram à nossa volta. E a atividade 

como imagem, como pensamento, na tentativa de elaborar trabalhos coletivos, precisava 

reconhecer e desfrutar das diversidades de cada sujeito. E, para isso, como professora 

pesquisadora, me mantive sempre aberta para o novo, mesmo que esse viesse quebrar os velhos 

paradigmas com que estava acostumada. 
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CAPÍTULO 3 - ATIVIDADES E ESTUDOS QUE ANTECEDERAM AS PRODUÇÕES 

DOS CURTAS 

 

CLAREIA SEU CAMINHO E ACENDE O SEU OLHAR 

 
Como mencionado anteriormente, esta pesquisa foi gerada, basicamente, por meio de 

um trabalho que passou por um processo de colaboração entre diversos sujeitos lotados direta 

e indiretamente no Colégio Estadual Olavo Bilac, em Goiânia-Go. No que se refere aos alunos, 

a participação se deu mediante autorização prévia, por escrito, via termo de anuência (Anexo 

1) da gestora local responsável. Os alunos selecionados foram convidados a participar através 

de uma explicação sobre sua realização durante uma reunião realizada no interior da escola, 

em horário regular de aula, ocasião em que estiveram presentes os educandos, participantes da 

pesquisa, seus responsáveis legais e a diretora da unidade escolar indicada. 

Após a referida reunião, os responsáveis legais pelos alunos foram convidados para uma 

conversa em particular, de forma individualizada, em que foram esclarecidos todos os aspectos 

da pesquisa, inclusive a garantia de preservação da imagem e anonimato dos participantes, uma 

vez que tal exigência é uma segurança para cada uma das partes envolvidas e expostas no 

trabalho. 

A participação de cada um dos estudantes na pesquisa foi voluntária, livre de qualquer 

pressão ou promessa por parte da professora, após autorização dos responsáveis legais dos 

educandos. Para tanto, foi providenciada a assinatura do termo de consentimento 

livre/voluntário (Anexo 2). 

Assim, com todas as precauções tomadas e exigências cumpridas, a integralidade do 

material colhido foi direcionado especificamente para finalidade da investigação em questão. 

Os alunos tiveram livre escolha quanto à participação, ou mesmo à desistência da atividade. 

Um dos únicos riscos previsíveis a que o alunos poderiam estar sujeitos era o constrangimento 

em dispor de tempo para responder ao questionário sobre seus interesses e quanto à formação 

profissional. A qualquer momento poderiam os alunos participantes assinar o termo de 

desistência. E após ser lido e explicado o TCLE, em reunião, foram colhidas as assinaturas, 

reiterando a garantia de que o aluno poderia retirar seu consentimento a qualquer momento, 

sem que isto lhe acarretasse qualquer penalidade. 

 

3.1 A CONSTRUÇÃO DO PAINEL DE IMAGENS: RECORTES E NARRATIVAS PARA 

POSSÍVEIS TEMAS DAS PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS 
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Com revistas de diversas variedades e informações, como Veja, IstoÉ, Galileu e outras 

similares, os alunos fizeram pequenos grupos relacionais. Foram estimulados a buscar imagens 

para, então, produzir algo escrito ou por meio de colagem, a respeito do tema encontrado nas 

publicações, devendo relacioná-lo à sua própria experiência ou conhecimento prévio a respeito 

do assunto que havia despertado o seu interesse. Ou seja, uma atividade que corrobora, mais 

uma vez, com o didatismo brilhante já citado neste trabalho: “Para ensinar a turma toda, parte- 

se do fato de que os alunos sempre sabem alguma coisa, de que todo educando pode aprender, 

mas no tempo e do jeito que lhe é próprio e de acordo com seus interesses e capacidades.” 

(MANTOAN, 2015, p.71) 

 

 

 
 

Imagem 15- Recortes e pesquisa para 

criação de painel de ideias. 

 

 

 
Imagem 16 - Inspiração e criação em sala a 

partir dos recortes no quadro de ideias. 
 
 

 

 
 

Imagem 17- Ideias que fluem dos recortes. 

Retratos do cotidiano em reflexo no painel. 

 

 
Imagem 18 - Compromisso em elaborar 

painel. Colagem de imagens significativas 
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O objetivo do trabalho era despertar o lado curioso e o interesse dos alunos por temas 

relevantes da atualidade. Separamos os temas em pequenos grupos e, em seguida, os alunos 

buscaram imagens nas revistas relacionadas a eles. E, a partir das imagens, foram desenvolvidos 

os enredos para cada imagem, podendo ser ficção ou uma história real. Cada aluno deveria, em 

seguida, relatar no seu caderno o que fora debatido, dando, assim, a oportunidade a cada um de 

demonstrar sua capacidade de se expressar e de se deixar conhecer melhor pelos colegas. 

A cada momento, diante de qualquer experiência, por mais simples que possa parecer, 

podemos ver a riqueza da variedade de talentos, aptidões e aspirações do indivíduo. 

“Uma característica central da visão sistêmica é sua não linearidade: todos os sistemas 

vivos são redes complexas - isto é, são, em um alto grau, não lineares” (CAPRA, 2016, p.15), 

ou seja, cada sujeito revela, a cada instante, não estar na mesma linha reta, juntamente com os 

demais. E os demais também não. As relações em sala de aula são um recorte do que existe em 

tudo, e em todos os meios. Prevalece, como vemos por meio da visão sistêmica, que todos 

guardam sua individualidade e subjetividade. 

Mas estamos todos, também, num campo de forte influência que emana do entusiasmo 

de nosso semelhante. Ou seja, mesmo que determinado aluno não tenha interesse, por exemplo, 

por futebol, poderá ficar impactado com a exposição de imagens e com a forma como o aluno 

“apaixonado” pelo referido esporte se expressa, e expõe as ideias registradas em seu painel. E 

isso pode acontecer com os mais variados assuntos. Assim, a experiência do “quadro de ideias” 

evidenciou também uma característica de “uma mente sistêmica”, que é aptidão em acatar 

outras descrições a fim de se revelar a intersubjetividade, a variação de particularidades, 

talentos, aptidões, opiniões a respeito dos mais variados assuntos. (VASCONCELLOS, 2006, 

p.151). E até mesmo para que ficassem mais evidentes as “digitais” dos alunos, e não as minhas, 

evitei dar explicações de como eles deveriam colocar as imagens e a forma de expressá-las. 

 
3.2 REUNIÕES EM RODAS DE CONVERSAS: DEFINIÇÃO DO TEMA 

 

Importante ressaltar que a pesquisa foi feita com os alunos nas escolas mencionadas 

durante o período letivo. Assim, evidentemente, como profissional, tinha o compromisso de me 

atentar não apenas ao cumprimento do cronograma da pesquisa, mas, também ao conteúdo 

programático determinado pela Secretaria de Educação. Eram atividades ministradas 

simultaneamente, para que nenhum lado ficasse prejudicado. Isso, no início da pesquisa, pois 

algum tempo depois, no entanto, a direção da escola aceitou que priorizasse a pesquisa, 
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enquanto os demais professores continuariam com o cronograma normal. 

À princípio, não tinha intenção de trabalhar as produções audiovisuais com todas as 

turmas. Ficaria com as outras turmas apenas com o recorte de imagem e o painel das ideias. 

Mas os outros alunos, ouvindo que faria um curta naquela turma, também quiseram fazer, numa 

demonstração do poder de influência que os envolvidos exerceram sobre os demais. 

Na primeira reunião, com o grupo escolar, apresentei o projeto de pesquisa e propus, de 

imediato, um trabalho interdisciplinar sobre a obra do poeta popular Patativa do Assaré, que os 

alunos conheceram a partir de alguns textos publicados no material de apoio da Secretaria de 

Educação do Estado, utilizado por eles. Imaginei, inicialmente, que poderia haver um eixo 

comum entre as disciplinas, e que poderia gerar, com isso, ótimas produções. 

 
 

 

 

Imagem 19 - Primeira reunião na 

escola com professores. A gênese 

do projeto 

 
 

 

 

Imagem 20- Início dos primeiros 

ensaios e “plantio da semente” com 

discussão de tema 

 

Devido ao fato de o artista ser popular, e com uma linguagem simples e acessível, a 

ideia agradou aos alunos. E eu queria muito mesmo tomar este artista como tema de nossas 

pesquisas e trabalhos. Isto porque, em alguns de seus textos, havia personagens que recebiam 

muitos rótulos e discriminação; também, porque ele era, de certa forma, um artista autodidata 

e, possivelmente, emancipado; e parecia que havia construído uma inteligência à custa de sua 

própria experiência, e não como fruto de influência de ensino superior. 

Adaptando o material didático da Superintendência de Ensino Médio para as 

produções audiovisuais. 
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Imagem 21 - Atividade em 

material didático. Patativa do 

Assaré ( 1) 

 

 

Imagem 22- Atividade em 

material didático. Patativa do 

Assaré (2) 

 

Depois da escolha das imagens e discussão houve a apresentação dos trabalhos para os 

colegas. Ampliando o diálogo e levantando outras hipóteses para o tema. “Compreender não é 

mais do que traduzir, isto é, fornecer o equivalente de um texto, mas não sua razão”. 

(RANCIÈRE, 2010, p. 27). 

Saímos com frequência da sala de aula, em roda de conversa. Nossa equipe de 

professores não tinha domínio na técnica de edição ou de filmagem, mas “(...) não era o saber 

do mestre que ensinava ao aluno, nada o impedia de ensinar outra coisa além de seu próprio 

saber: ensinar o que ignorava”. (RANCIÉRE, 2010, p.33). 

Ter participado da disciplina Produção Científica em Linguagem Visual e Audiovisual 

(PPGEEB/CEPAE/UFG) durante o mestrado foi algo marcante para minha formação, pois 

despertou em mim a inspiração para desenvolver com meus alunos do ensino médio, estudantes 

na escola Olavo Bilac, onde desenvolvi minha pesquisa, um trabalho semelhante ao que foi 

realizado durante a disciplina. E, para isso, para que os educandos pudessem, também, se 

despertar e se entusiasmar com a possibilidade de um trabalho parecido, convidei os estudantes 

Kaio Régis e Gabriel Rodrigues para visitar minha escola. O objetivo do convite foi para que 

eles conversassem com os alunos sobre a produção que eles haviam feito como Trabalho de 

Conclusão de Ensino Médio (TCEM), no Cepae, e que explicassem como haviam chegado à 

escolha do tema. 

No dia 20 de setembro de 2019, os dois alunos foram ao colégio, ocasião em que 

pudemos presenciar uma troca muito preciosa de conhecimento que os convidados 

demonstraram aos anfitriões. E estes, por sua vez, fizeram perguntas pertinentes ao tema que 

levaram o interesse pela produção de vídeos aumentar, acreditando que a experiência dos alunos 
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ali convidados era um estímulo para produções tão relevantes quanto aquelas que acabavam de 

contemplar. 

Os alunos   convidados   haviam   passado   por   um   processo   de   emancipação   e 

amadurecimento que os qualificava a incentivar os nossos a trilhar o mesmo caminho. Com 

Rancière aprendemos que “só verifica sua inteligência aquele que fala a um semelhante, capaz 

de verificar a igualdade das duas inteligências”. ( RANCIÈRE, 2010, P.65). 

Cinema se aprende vendo e fazendo 

 
Como parte das atividades da disciplina Produção Científica em Linguagem Visual e 

Audiovisual, fizemos uma visita ao auditório da Universidade, no dia 14 de outubro de 2019. 

O objetivo era participar do evento “Experiências colaborativas: trabalho de campo e narrativas 

audiovisuais”, cujo convidado especial era o professor José Ribeiro (FAV/UFG). 

Na ocasião, houve uma troca bastante proveitosa de experiências entre professores e 

alunos. O tema central do evento girou em torno da captação de imagens significativas para a 

produção de um vídeo, com diversas orientações para que o resultado das produções 

expressasse o aspecto profissional e, ao mesmo tempo, poético, com imagens, palavras e, 

sobretudo, a presença, às vezes oculta, do produtor, como meios condutores de emoção e 

verdade. 

A fim de experimentar no colégio, como professora, o que eu, aluna, aprendia no 

mestrado, já no dia seguinte, 15 de outubro de 2019, iniciei o processo de ressignificação, 

levando o conteúdo previamente aprendido para o contexto dos meus alunos. Na escola, 

continuamos a apresentação dos curtas indicados pela disciplina, com orientações relevantes 

acerca da captação de imagens, escolha de um tema, trilha musical coerente com as imagens 

captadas pelos produtores dos vídeos, 

Um dos aspectos positivos observados nestas ressignificações foram as apreensões 

sempre crescentes por parte dos alunos. Cada vez que eu, como professora, levava algo novo, 

era um estímulo maior para as produções. E os depoimentos de outros estudantes da mesma 

faixa etária e grau de instrução, além da experiências de outros com mais idade, também 

serviam como notável estímulo para os curtas que, em breve, os alunos estariam apresentando 

em suas mostras.“Há inteligência ali onde cada um age, narra o que ele fez e fornece os meios 

de verificação da realidade de sua ação.” ( RANCIÈRE, 2010, p.55). 

Dias depois, em 05 de outubro de 2019, os alunos do colégio colocaram em prática as 

orientações acerca da captação de imagens, após ressignificação do conteúdo estudado por mim 
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na disciplina do mestrado; e saíram para o pátio em busca de imagens flagrantes que poderiam, 

de uma forma ou outra, expressar algo sobre sua realidade. 

 

 
 

 
 

Imagem 23 – Assembleia 

Universitária - Future-se. Centro 

de Cultura e Eventos UFG 

 
 

 
 

Imagem 24 – Exercício fotográfico 

durante a Assembleia Universitária 

“Future-se”, Centro de Cultura e 

Eventos UFG 
 
 

 
 

Imagem 25 - Ressignificação da aula 

no ensino médio. CEOB. Alunos 

captam imagens ( 1) 

 
 

 
 

Imagem 26 - Ressignificação da aula 

no ensino médio. CEOB. Alunos 

captam imagens. (2 ) 

Fonte:Arquivo pessaol da pesquisadora. 
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 CAPÍTULO 4- COLETÂNEA DE CURTAS A PARTIR DO ENSINO                         

COLABORATIVO 

 

Como mencionado anteriormente, levar o projeto de ensino colaborativo para a 

educação de todos foi possível porque nós, os professores e a equipe diretiva, pensamos 

sistemicamente, isto é, pensamos a respeito da complexidade, da instabilidade e da 

intersubjetividade dos sujeitos e do mundo em que eles estão. Houve uma transformação do 

paradigma de inclusão: incluir a todos sem classificação ou rotulação. 

 
4.1 A LINGUAGEM AUDIOVISUAL: INCLUSIVA E COLABORATIVA 

 

Imagem 27 - segunda reunião com coordenação e professores do CEOB. 

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora. 

 

Na primeira reunião, definimos que iríamos reconhecer a constituição da realidade que 

os alunos traziam, e só validar as inúmeras realidades. E, como professores, padrinhos e 

observadores, nos incluímos neste trabalho, ensinando e aprendendo com os educandos. 

Neste processo todo de produção, houve diversas situações em que se observou a prática 

da inclusão. Colegas com dificuldade de se comunicar receberam apoio e encorajamento dos 

demais alunos, participantes dos curtas. Além, evidentemente, do apoio mútuo ao elaborar os 

roteiros. Alguns emprestaram acessórios de uso pessoal para que outros pudessem compor o 

visual de seu personagem. Até os familiares se envolveram de maneira intensa. Houve uma mãe 

que levou vários colegas da filha para sua casa, para que pudessem estudar o roteiro, ensaiar e 

gravar. E chegou a emprestar o carro para gravar uma cena. Enfim, uma rede colaborativa, 

visando a um único fim: a participação e educação de todos. 
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Quando vivemos a autenticidade exigida pela prática de ensinar-aprender, 

participamos de uma experiência total, diretiva, política, ideológica, gnosiológica, 

pedagógica, estética e ética, em que a boniteza deve achar-se de mãos dadas com a 

decência e com a seriedade. (FREIRE, 2021, p 26). 

 

E foi trabalhando nos espaços de intersubjetividade, reconhecimento do sistema 

complexo escolar do aluno e dos professores, que o ensino e aprendizagem colaborativos 

precisavam estar de mãos dadas com a decência e com a seriedade, para que pudéssemos 

ampliar o foco de observação dos temas dos curtas pela variedade de observadores. 

Como professora, vejo minhas salas como um “recorte” do mundo. Um pedaço da 

sociedade “lá de fora”, com alunos que são pessoas das mais diversas características, origens, 

opiniões, cor, opções, preferências e classes sociais. E todos, unidos na mesma sala, dão a ela 

o aspecto de um ambiente onde há vida. A vida que se faz e se mostra com suas diferenças. 

E todos têm algo a acrescentar, se há entre eles a decisão de produzir um curta, por meio 

da linguagem audiovisual. Inicialmente, há que se ter uma ideia, um enredo, na mente. Uma 

mente criativa e sensível que pode ter “germinado” uma história a ser, mais do que contada, 

mostrada. E, até chegar a este estágio de ser “vista”, muitos talentos terão colaborado com os 

demais. 

A um aluno, com aptidões para o desenho, por exemplo, pode-se dar a incumbência de 

desenhar os cenários e cuidar do aspecto visual dos atores. A outro ou outra, que goste mais de 

falar e tem aptidão para interpretar e memorizar, pode ser dado o papel de uma das personagens. 

Outros cuidarão das músicas, outros da filmagem, outros da luz. Enfim, toda uma equipe 

levantada com sujeitos retirados do grupo de alunos, todos dotados de talentos e habilidades 

que, somados, darão vida ao produto elaborado pela turma. 

E isso foi o que de mais rico vi acontecer em minhas oito salas de aula. Como professora, 

pude testemunhar o papel inclusivo na produção dos curtas pelos alunos. Posso afirmar, sem 

dúvida, que nos trabalhos praticamente todos participaram de uma forma ou de outra. E alguns 

envolveram até mesmo seus familiares. 

 
Portanto, estender a compreensão sistêmica da vida ao domínio social significa 

aplicar o nosso conhecimento dos padrões e princípios de organização básicos da 

vida, e, especificamente, a nossa compreensão das redes vivas, à realidade social. 

(CAPRA, 2014, p. 378). 

 

O interesse demonstrado pelos alunos do Colégio Olavo Bilac pela linguagem 

audiovisual deu-se, entre outros motivos, pelo interesse em falar da realidade que os cercava. 

E, num segundo plano, por se verem como partes de uma rede viva, e que poderiam, cada um 

deles, de maneira individual, contribuir numa certa medida. Unindo-se a outros, numa 

colaboração, o resultado poderia ser melhor ainda. 
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Nós temos textos e pesquisas que apontam que mais de 70% dos vídeos estudantis 

hoje no Brasil falam sobre questões sociais, como empoderamento feminino, questões 

raciais, bullying, e afetividade, são questões que a sociedade tem debatido até mesmo 

no Congresso Nacional e esses alunos com 12, 13, 15 anos de idade estão vivenciando 

tais questões e querem falar, querem ter a sua opinião, mostrar um pouco também do 

que eles querem apresentar e debater (SILVA, 2020, p 150) 

 

A escolha pela linguagem audiovisual foi feita por ser ela uma linguagem que mais 

possibilita o trabalho coletivo entre os estudantes. E também porque nela há diferentes 

possibilidades de funções para serem realizadas. Dessa forma, todos os sujeitos, nas suas 

diferenças e habilidades, podem, de alguma forma, encontrar o seu espaço para realizar sua 

participação na construção do projeto com que mais se identificam. 

A linguagem audiovisual é uma das modalidades de interação moderna que exercem, 

talvez, o maior fascínio sobre as pessoas, em especial os jovens. Cores, movimentos, sons, 

comunicação direta, com textos ou apenas imagens que, por si só, podem ser tão eloquentes 

quanto palavras ditas em sussurro ou através do grito. 

Por ser uma modalidade de interação, é mais uma opção à disposição da pessoa que 

queira se expressar. Não está acima das outras modalidades, como a escrita e a fala, mas pode 

ser um instrumento para ampliar a voz e dar vida à escrita. Isso porque não é composta por uma 

única linguagem, mas por ao menos três modalidades de linguagem: a verbal, a visual e a 

musical, ou sonora. E a mensagem que chega ao destinatário/telespectador é resultado de um 

somatório dessas e de outras modalidades de linguagem. 

Por sua característica de conjugação de linguagens que veiculam uma mensagem 

específica a seus destinatários, estejam eles à frente de um televisor, computador ou celular, a 

linguagem audiovisual pode requerer, em outras palavras, uma somatória de talentos. O talento 

é um substantivo abstrato, que requer alguém para que se manifeste. Ou seja, requer uma pessoa 

por trás, alguém que faça algo acontecer. 

O mais interessante que verifiquei é que, como professora, sugeri, provoquei os alunos, 

levando-os a acreditar no potencial que cada um deles tinha, e que, com todos unidos no mesmo 

propósito, o resultado seria fascinante. Assim, quando eles produziram os vídeos, eles mesmos 

escolheram os temas. Como professora, sugeri alguns temas, mas eles organizaram, eles 

correram atrás de tudo o que necessitavam. Foram, enfim, os verdadeiros produtores. Não fui 

eu quem fez, eles fizeram. 

É claro que, devido à idade, e à falta de experiência, eles contaram com todo o apoio, 

não apenas meu, mas de todos os outros colegas professores e coordenação da escola, haja vista 

que nossa rede ali era composta por uma equipe muito grande e articulada, formada por alunos, 
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professores, coordenadoras, diretora, familiares dos alunos, e até mesmo membros da 

comunidade próxima à escola, que numa atitude de incentivo e admiração pelo trabalho 

proposto, presenteou os professores com copos personalizados com referência ao “Primeiro 

Festival Curta os Curtas do Olavo Bilac”. 

 

Quando ele [o aluno] diz que não sabe gravar, ele pesquisa um vídeo que 

o ensina a gravar, ou que não sabe editar, vai lá pesquisa um vídeo que 

ensina a editar, ou seja, sempre que disser ou pensar que não sabe fazer 

isso, ele sozinho correrá atrás, ele tem que ir onde está o conhecimento. 

(SILVA, 2020, p. 149). 

 

Com o objetivo traçado desde a primeira reunião de seguir um caminho democrático, 

com liberdade de escolha de temas e com a presença dos professores/padrinhos criativos e 

instigadores, os trabalhos foram, pouco a pouco, sendo produzidos. 

Na segunda reunião houve uma surpresa. O volume dos trabalhos aumentou muito em 

comparação à primeira reunião. No início, a previsão era de 1 (um) trabalho para cada turma. 

De repente, a expectativa aumentou em muito, saltando para 4 (quatro) trabalhos para cada 

turma. Houve uma explosão de animação, envolvimento e paixão dos alunos. Não é exagero 

afirmar que todos participaram, de uma forma ou de outra. O que confirmou o valor do processo 

de auto-organização do sistema. Muito disso foi pelo caminho democrático que temos seguido 

desde o início, e pelo fato de os próprios alunos se empenharem em estimular uns aos outros, 

levando alguns que antes não estavam muito interessados a participar ativamente. 

 
O educador democrático não pode negar-se ao dever de, na sua prática docente, 

reforçar a capacidade crítica do educando, sua curiosidade, sua insubmissão. Uma de 

suas tarefas primordiais é trabalhar com os educandos a rigorosidade metódica com 

que devem se “aproximar” dos objetos cognoscíveis. E esta rigorosidade metódica 

não tem nada que ver com o discurso “bancário" meramente transferidor do perfil do 

objeto ou do conteúdo. É exatamente neste sentido que ensinar não se esgota no 

“tratamento” do objeto ou do conteúdo, superficialmente feito, mas se alonga à 

produção das condições implicam ou exigem a presença de educadores e de 

educandos criadores, instigadores, inquietos, rigorosamente curiosos, humildes e 

persistentes. (FREIRE, 2021, p 28). 

 

Acredito que, como professores, quando lançamos a proposta, já não temos mais o 

controle do que virá depois. A elevação nos números de trabalhos produzidos foi a confirmação 

de que ninguém controla o processo de produção dos alunos. Pois, se o que servimos a eles é a 

liberdade para produzir, não podemos prever o nível de “fertilidade criativa” de cada um, muito 

menos quando eles se somam como turma bem engajada e articulada. 

Diante desta experiência, parece viva a mensagem do livro bíblico conhecido como 

"Eclesiastes", de autoria do homem apontado como símbolo da sabedoria, Salomão, que diz: 

“Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás.” (Ec 11:1) e “Semeia 
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pela manhã a tua semente e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará; se 

esta, se aquela ou se ambas igualmente serão boas.” (Ec 11:6). Ou seja, o que é lançado com 

generosidade, mesmo que seja pouco, apenas um pão, ou uma semente, voltará para nós de 

maneira multiplicada, para alimentar e satisfazer a todos. 

O que parecia, inicialmente, para alguns, ser apenas mais um “trabalho escolar” para 

lançar nota no diário, tornou-se um evento, uma experiência que marcou alunos, professores, e 

toda a comunidade envolvida. Todos saíram com uma sensação boa de saciedade, e 

experimentaram a sensação de crescimento, como a semente que é enterrada e que um dia nasce, 

cresce e se torna uma árvore frutífera, pois semeada e regada em colaboração. 

E o ensino/aprendizagem colaborativo ajudou neste reconhecimento de ser parte do 

sistema e ao mesmo tempo atuar nele. A pesquisa proporcionou esta perspectiva de 

“construção” em parceria dos curtas. Professores com professores se ajudando. Aluno com 

aluno se ajudando. E todos buscando soluções para aquilo que não estava dando certo. Todos 

na mesma direção e objetivo. 

Diante de tudo isso, nós, os professores, já com a realidade dos curtas produzidos pelos 

alunos, reunimo-nos para avaliar os seus desempenhos. E, como nosso sistema de ensino exige 

“uma nota” para o aluno “ser aprovado”, decidimos mudar o critério tradicional de avaliação, 

não nos pautando pela qualidade e resultado do trabalho produzido. Assim ficou decidido nesta 

segunda reunião: outros critérios seriam utilizados por nós, professores. 

Concluímos que, muito mais que avaliar o produto, como resultado, vale apreciar a 

intensidade do envolvimento de cada um ao elaborar o trabalho. A presença de cada aluno na 

equipe, o sorriso estampado no rosto ao ensaiar as falas e errar mais de uma vez, até que ficasse 

conforme pedia o roteiro. Enfim, o estar presente de maneira constante, numa intensa 

colaboração e suporte mútuo, foi uma prova que obtivemos da relevância do ensino 

colaborativo experimentado na escola. 

 

A avaliação muda de sentido para ser coerente com as inovações propostas pela 

inclusão. Acompanha-se o percurso de cada estudante do ponto de vista do 

desenvolvimento de seus conhecimentos para resolver problemas de toda ordem, 

mobilizando conteúdos acadêmicos e outros meios que possam ser úteis para chegar a 

soluções pretendidas (MANTOAN, 2015, p. 74).  

 

Como pesquisadora neste trabalho, firmei minhas observações nas relações 

colaborativas. A linguagem audiovisual foi muito útil para analisar o ensino colaborativo para 

educação de todos. O que ampliou minha observação foi no instante em que me deparei com a 

possibilidade de fazer os curtas-metragens. Não sozinha, mas fazendo parte de uma equipe tão 
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variada de pessoas, sob a minha coordenação, como professora que instiga e provoca os 

alunos, para que cada um desperte o potencial de criatividade e talento acumulados dentro de si. 

Inspirada nesta perspectiva, desenvolvi o “produto educacional” desta pesquisa, a 

coletânea de curtas-metragens dos alunos, feitos através das “práticas pedagógicas 

colaborativas na educação para todos”, dos professores, do grupo diretivo e responsáveis. 

Juntamente com ações colaborativas realizadas entre os alunos. 

E o resultado, como já dito, superou nossas expectativas como um todo. 

 

4.2 ANÁLISES PRELIMINARES DO PROCESSO 

 
Linguagem audiovisual como prática pedagógica colaborativa na educação para todos. 

 
SOMOS TODOS IGUAIS, BRAÇOS DADOS OU NÃO 

 

 

O trabalho feito com a colaboração dos alunos e professores na produção dos curtas foi 

muito marcante para todos. Especialmente porque evidenciou o reconhecimento da 

complexidade das relações sociais e econômicas que atingem a rotina da sala de aula. Os 

produtores dos curtas são alunos do noturno. Estes alunos possuem uma característica que os 

torna especiais em relação a outros estudantes do turno matutino, por exemplo. Com uma rotina 

de trabalho pesada, morando longe e, alguns, com dificuldade financeira, que por vezes os 

impedem de frequentar as aulas. Ou seja, percebe-se que existe uma série de semelhanças entre 

os atores e os personagens. Daí a paixão com que eles se envolveram com o trabalho de 

produção dos curtas. 

Alguns já sofriam com o bullying por estarem perdidos na rotina de sala, e rotulados 

como dispersos, atrasados, desinteressados. Existe mesmo uma “tradição” de classificar, rotular 

assim os alunos que estudam no período noturno. E, em alguns casos, devido a tantos rótulos 

que foram empregados a esses alunos, muitos deixaram de estudar ou ficaram apenas de corpo 

presente. Ficaram numa postura de alunos frustrados. 

Mas a produção dos curtas mudou isso na vida de muitos. Pois todos os estudantes das 

salas puderam participar. O trabalho que fizemos, ao longo dos meses, levou as turmas a verem 

a importância do trabalho colaborativo e o sentido da inclusão. Todos tiveram o mesmo 

propósito, sem excluir ninguém. Não houve qualquer tipo de “bullying social”. Os alunos, 

professores e coordenadores, que atuaram no curta como personagens, também ajudaram a 

promover adaptações, a criar outros espaços de participação na produção, que garantissem a 
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inclusão de todos em um projeto único, para todos. 

Tal adaptação com a realidade dos alunos serviu para mostrar a capacidade de atingir 

um grande grupo de pessoas, e verificar que a sua permanência na escola e em participar de 

tudo o que nela acontece é mais que um direito. Há de ser uma grande alegria para os estudantes. 

Nos curtas, percebe-se a participação de diferentes alunos, no começo, meio e fim. 

Mas o trabalho não se resume ao momento em que determinado aluno “está em cena”. Mesmo 

quem não apareceu, ou que tenha aparecido muito pouco, teve seu mérito creditado. Pois toda 

a preparação, organização para a gravação, escolha das músicas e outros detalhes 

indispensáveis contaram com todos. 

Como bem respondeu o professor participante da pesquisa, no questionário : “cada 

indivíduo tomou conhecimento do projeto, se apropriou dele e se adaptou de forma a colaborar 

e levá-lo à execução." Ou seja, o valor de quem está em cena é o mesmo de quem segurou a 

câmera, preparou o cenário ou escreveu o roteiro. Como já dito: é um trabalho colaborativo que 

visa à participação de todos, sem exclusão e muito menos rotulação de qualquer pessoa. 

Os curtas-metragens foram uma forma de adaptar as atividades intelectuais dos alunos 

sobre a realidade que os tocava. E proporcionaram uma ótima conectividade entre os alunos e 

demais participantes, na percepção e adaptação de cada sujeito envolvido, segundo o que cada 

um podia contribuir naquele momento específico para participar do projeto “Curta os Curtas”. 

Mas também foi um momento importante para a escola, que usando a adaptação 

audiovisual para trabalhar de forma sistêmica com todos os alunos do noturno, possibilitou a 

ela também o poder de se conectar com a sociedade em geral. 

Houve uma expressiva participação das famílias, da comunidade escolar, de amigos dos 

alunos e professores, e outros interessados, além de representantes da Secretaria da Educação 

de Goiás, todos presentes em um cinema da cidade, especialmente reservado naquela noite para 

acolher os idealizadores do “Festival Curta os Curtas”. 

Uma das professoras participantes conseguiu sintetizar a grande emoção que todos 

sentiram naquele evento: “Ressignificar é um termo imensamente poderoso, sobretudo, se 

referindo às práticas pedagógicas voltadas para as necessidades encontradas na escola. Estamos 

em constante renovação, tudo muda à nossa volta. Essas mudanças permitem avanços e 

retrocessos como trajetória histórica e social. Aqui procurando corresponder a uma perspectiva 

inclusiva. Adaptar conceitos, ações e projetos para fazer a diferença é uma forma de 

ressignificar para a recriação de uma nova experiência. Através desse procedimento, das 

adaptações, pode-se criar o inusitado que funcione perfeitamente para a transformação da 

realidade. O importante é experimentar, criar, adaptar para que todos sejam contemplados com 
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relação à participação e as estratégias busquem sempre atingir o sucesso da aprendizagem, 

através de um ensino colaborativo”. 

A linguagem audiovisual também outorga ao projeto a possibilidade de ser vista por 

outras pessoas em diversos lugares, e não somente naquela “noite de gala" com transmissão ao 

vivo por alguns presentes. O fato de estar disponível ainda hoje na internet permite que inspire 

a outros que queiram embarcar na mesma ideia, e produzir outros vídeos em suas escolas. 

Assim, percebe-se que a colaboração pode ir muito além de nossa possibilidade de estar 

fisicamente juntos, próximos. Vale mais a intenção e seguir o mesmo propósito: “Somos todos 

iguais, braços dados ou não”. 

Os temas mais repetidos pelos alunos foram: drogas, bullying e lixo. O interesse que se 

repete nos revelou que o mesmo tema pode ser visto e abordado sob diferentes ângulos. E isso 

acaba por enriquecer as discussões e os debates entre as turmas. Era uma tentativa, um alerta, 

uma chamada de atenção para a relevância do tema; e o problema que se repetia na vida deles 

tanto dentro quanto fora da escola: a exclusão, a violência, o bullying, haja vista que a 

complexidade do sujeito é ampla, deve ser entendida nesse novo paradigma de complexidade 

do mundo em que vivemos, e onde o aluno está inserido. 

Merece ser visto também na óptica da visão sistêmica: concordar que devemos ir mais, 

por novos caminhos, e encontrar meios de ensinar, além do modo tradicional, mostrando a 

necessidade de dar mais espaço e voz aos alunos, fazendo com que os conteúdos sejam 

ressignificados, representando a produção de conhecimento de, por e para todos. 

O professor participante, A Bio, disse: “A meu ver, todo e qualquer conceito pode ser 

ressignificado. Entretanto isso perpassa pelo momento histórico vivido, pela percepção daquilo 

que é praticado. Para isso, os profissionais envolvidos devem sempre estar atualizados às novas 

técnicas e metodologias que surgem. Com o passar do tempo, o estado também deve estar atento 

às mudanças sociais e tecnológicas. E o principal é que deve haver interesse para que haja essa 

ressignificação”. 

Assim, como bem abordou o professor acima, a forma de educar deve considerar as 

novas tecnologias. E, acreditando no resultado que a linguagem audiovisual estava nos dando, 

convidamos um representante da Secretaria da Educação do Estado de Goiás para assistir à 

mostra dos vídeos produzidos por nossos alunos. E o convite foi aceito e a SEDUC enviou dois 

dos seus representantes. Fizemos isso, porque temos a crença de que a ressignificação ou 

adaptação também necessitaria passar por este órgão, através das políticas públicas para que a 

escola se torne cada vez mais de todos. 

Esse trabalho com o uso da linguagem audiovisual se destacou por passar pela vivência 
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de uma filmagem colaborativa e inclusiva. Os alunos, professores e familiares atuavam de 

maneira mais efetiva para incluir o outro. A turma toda estava envolvida nesse projeto. “A 

mudança está relacionada com reflexão” (VASCONCELLOS, 2005, p. 35). As mudanças de 

paradigmas só podem ocorrer por meio de vivências, de experiências, de evidências que os 

colocam frente a frente com os limites dos próprios  paradigmas presentes.As ações 

colaborativas na educação para todos nos proporcionaram também a capacidade de ampliar o 

foco. A produção audiovisual deu ao grupo escolar e aos alunos narrativas, escrita e vivência 

em locais como praças, ruas e espaços públicos com um novo olhar. Como também deu a eles 

a oportunidade de focarem em suas próprias relações, aceitando as contribuições, incluindo e 

respeitando, sem rotular, a forma como o outro enxerga o mundo que lhe pertence. Deu aos 

alunos e professores uma constante transformação do conhecimento coletivo e individual 

advindo das interrelações obtidas. 

 

Exercícios que antecederam a produção do vídeo composto com a coletânea de curtas- 

metragens 

 

Que impacto pode ter o leitor ao se deparar com um trabalho elaborado a partir da ótica 

sensível de um grupo de alunos que, cientes de seu papel de sujeitos da produção de sua 

inteligência do mundo - e não apenas de recebedores - , vão muito além daquilo que, 

normalmente, se espera do chamado “trabalho escolar” ? 

Por meio de uma proposta feita por esta professora, em sala de aula, para que os 

educandos pudessem, como um todo, buscar e experimentar o resultado de um trabalho pautado 

no ensino colaborativo, no qual todos são agentes ativos, foram produzidos 23 curtas. Sendo 

este aqui apresentado como amostra do acervo, obtido do esforço de toda a equipe empenhada 

em fazer não apenas mais uma “tarefa escolar”, mas participar de um projeto em que todos 

são arquitetos de sua própria prática cognoscitiva.( FREIRE, 1996. p. 121) 

Inicialmente, faz-se necessária uma breve explicação do desenvolvimento do ensino 

colaborativo entre os educandos e, por certo, da resposta afirmativa que cada um deles tem dado 

a esta proposta. 

Desde o início de nossa pesquisa, tivemos, como objetivo primordial, a ideia de que o 

ensino colaborativo para uma educação para todos não admite, ou não comporta, a classificação 

ou a rotulação de nossos alunos de acordo com características pessoais que, aos olhos dos 

outros, poderiam ser algo negativo, sem chances de acrescentar algo positivo no resultado de 

qualquer trabalho. 
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O ensino colaborativo não admite a rotulação de sujeitos, pois considera o valor 

individual de cada pessoa e procura ressaltar não apenas o resultado que ela pode trazer, mas o 

relevante fato de ela ser, simplesmente, parte no corpo e, como tal, agregar seu valor e 

disponibilizar ao grupo um talento que, muitas vezes, nem ela mesma reconhece. 

O valor individual, de cada aluno, resultou no sucesso coletivo, pois houve uma resposta 

vinda da parte deles de total aceitação do trabalho colaborativo. 

E cabe ao professor assumir a função de mestre sim, mas sem monopolizar a fala, haja 

vista que, no processo de ensino e aprendizagem que abraçamos, colaborativo, visando a uma 

educação para todos, o professor também aprende com seus alunos, e estes também sempre têm 

algo a ensinar. Este é o pensamento comungado pelo eminente pedagogo Paulo Freire: 

 
(...) É neste sentido que ensinar não é transferir conhecimentos, conteúdos, nem 

formar é ação pela qual um sujeito criador dá forma, estilo ou alma a um corpo 

indeciso e acomodado. Não há docência sem discência, as duas se explicam e seus 

sujeitos, apesar das diferenças que os conotam, não se reduzem à condição de objeto 

um do outro. Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender. 

(FREIRE, 1996, p.25). 

 

Essa posição de Freire é uma demonstração da quebra de paradigma ensinado por 

Vasconcellos, que empreendemos também em nossa prática de ensino colaborativo, tendo 

nossos alunos como participantes ativos, sujeitos que, em suas diferenças como partes 

fundamentais, compõem o todo. (VASCONCELLOS, 2006). 

E foi como agentes, participantes ativos e transformadores de realidades, que os 

educandos se organizaram em grupos para colocar em prática a produção de seus curtas. 

Todos os agentes envolvidos em uma produção desta natureza foram representados de 

maneira ativa e intensa, com emoção, entusiasmo e alegria, como bem nos ensina o mestre 

Paulo Freire, ao demonstrar que alegria e esperança são requisitos essenciais do ofício de 

ensinar. 

No projeto de produção dos curtas, alunos com idades entre 15 e 18 anos, estudantes do 

ensino médio no Colégio Estadual Olavo Bilac, em Goiânia, reuniram-se para, a partir da 

experiência de cada um, ou ao menos da maioria, haja vista a semelhança do perfil 

sociocultural, faixa etária e situação financeira de todos os envolvidos, produzir curtas nos quais 

pudessem não apenas “entreter a plateia”, mas instigar o debate sobre os mais diversos temas e 

assuntos que fazem parte, de uma forma ou de outra, da vida de cada um deles. 

Cada um dos grupos cuidou do que poderíamos chamar de mapeamento de funções para 

a produção dos curtas. Desde a elaboração do enredo, organização do cenário, preparação dos 

atores, trilha sonora, escolha de locação, participação de convidados de fora do círculo da 
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escola, arrecadação de patrocínio, em alguns casos, para produção de vestimentas e montagem 

de ambientes etc., houve um envolvimento surpreendente em que cada um dos educandos, de 

fato, demonstrou sua “capacidade de arriscar-se, de aventurar-se” contra o poder apassivador 

do “bancarismo”, demonstrando uma repentina capacidade de ir “além de seus condicionantes”. 

(FREIRE, 1996, p. 27). 

 
Os temas escolhidos pelos alunos 

 
 

A escolha dos diversos temas abordados nos curtas foi exercida com autonomia e 

proporcionou uma experiência marcante para todos. Como bem nos ensina o mestre Paulo 

Freire: “Ninguém é autônomo primeiro para depois decidir. A autonomia vai se constituindo 

na experiência de várias, inúmeras decisões que vão sendo tomadas.” (FREIRE, 1996. p.105). 

No processo empreendido pelos alunos, houve várias tentativas, erros, acertos, buscas 

por melhorar o que aparentemente já se encontrava acabado, frustrações, muitas vezes medo e 

insegurança em se expor. Mas tudo isso foi altamente positivo, pois por meio de cada 

experiência, houve uma sensação de crescimento pessoal na vida de cada um dos educandos 

envolvidos, e igualmente na vida da professora coordenadora do projeto, que assumia a posição 

de alguém que fala com os educandos, e não simplesmente neles deposita seus conhecimentos. 

(FREIRE, 1996. p. 120). 

Foi uma experiência que marcou, portanto, todos os sujeitos envolvidos e trouxe 

maturidade para este e outros projetos futuros. A absorção coletiva da “pedagogia da 

autonomia” defendida pelo mestre e patrono da educação foi, talvez, a condutora do projeto. 

 

A autonomia, enquanto amadurecimento do ser para si, é processo, é vir a ser. Não 

ocorre em data marcada. É neste sentido que uma pedagogia da autonomia tem de 

estar centrada em experiências estimuladoras da decisão e da responsabilidade, vale 

dizer, em experiências respeitosas da liberdade. (FREIRE, 1996. p.105). 

 
 

Ao final da preparação dos trabalhos, após edição de todos os vídeos, o momento de 

maior emoção para os alunos “produtores” foi a noite da mostra dos curtas. O que antes havia 

sido planejado para se concentrar basicamente no estabelecimento escolar ganhou um novo 

status, para a alegria, satisfação e sentimento de valorização do trabalho dos estudantes, o que 

é tão importante para eles quanto a elaboração do trabalho em si. “A alegria não chega apenas 

no encontro do achado, mas faz parte do processo da busca. E ensinar e aprender não podem 

dar-se fora da procura, fora da boniteza e da alegria.” (FREIRE, 1996. p.139). 
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A construção dos curtas-metragens e a mostra 

 
A mostra dos curtas aconteceu em uma “noite de gala” para a qual foram convidados 

não apenas os professores, alunos e demais profissionais da escola, mas também os familiares 

dos estudantes e amigos destes que, para valorizar o momento tão expressivo na vida deles, 

foram todos vestidos com seus melhores trajes e dispostos a honrar o resultado de tão grande 

empenho. 

O evento aconteceu no Cine Ouro, tradicional cinema e teatro de Goiânia, no dia 27 de 

novembro de 2019, sob o título “Festival Curta os Curtas do Olavo Bilac”. Ao final de cada 

curta, houve o sentimento de satisfação e alegria, por certo. Mas de maneira objetiva, 

igualmente, o sentimento de missão cumprida no quesito “mensagem transmitida”, pois a 

diversidade de temas abordados e a seriedade com que os educandos abraçaram o projeto 

levaram a plateia presente não apenas ao riso e ao entretenimento, mas à consciência política, 

pois a educação intervém em todas as áreas do conhecimento e das relações humanas 

(FREIRE, 1996. p.106): da propriedade, do direito ao trabalho, à terra, à educação, à saúde, 

enfim, a todas as áreas que, direta ou indiretamente, foram abordadas pelos educandos em seus 

curtas apresentados naquela memorável noite. 

Cada um dos 23 curtas mereceria, por certo, uma análise mais profunda. Mas, ante a 

impossibilidade de analisar neste espaço todos os trabalhos em seus pormenores, passa-se à 

análise do curta “O Lixo não se Faz Sozinho”, que apresentamos como uma amostra dos 

trabalhos elaborados por nossos “arquitetos do saber”. E uma prova de que do professor 

educador o que se espera é “não apenas ensinar os conteúdos, mas também ensinar a pensar 

certo”. Ser um “desafiador” (FREIRE, 1996. p.28/29), como tmabém menciona o Professor A 

Fis: 

 

“Fiquei impressionado com o envolvimento de todos no processo. Os curtas foram 

muito envolventes, contando com a participação expressiva de todos. Os temas 

discutidos foram muito pertinentes à realidade da comunidade. Com uma participação 

incrível dos alunos, professores, pais e toda equipe gestora, mostraram que a proposta 

foi atendida por completo. Nos aspectos sociais e afetivos, os alunos se sentiram 

valorizados, ouvidos e participantes diretos de uma grande transformação. 

Expressaram nos curtas suas realidades, levantando sempre as possíveis soluções para 

fugir de toda forma de discriminação e exclusões sociais. Diferentes formas de 

pensamentos, mas todos unidos levantando possibilidades para um mundo mais justo, 

fraterno e de excelentes possibilidades de crescimento para todos, nas diversas áreas 

do conhecimento.” 

 

Os curtas foram produzidos numa sequência didática que seguiu primeiro as discussões 

dos indivíduos em grupos maiores. Como os sujeitos já tinham passado por pequenos grupos, 

desenvolvendo um exercício de analisar imagens de forma reflexiva, adquiriram um certo nível 
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de emancipação que os estimulava a buscar mais informações sobre os temas e promovia a 

confiança necessária para que expusessem suas ideias. Tal vivência se manteve quando estes 

sujeitos foram levados para grupos maiores. Com maior segurança eles elaboraram diálogos e 

discussões cada vez mais enriquecidos e inclusivos 

A escolha dos temas assim como a escrita dos roteiros, a gravação e a apresentação dos 

trabalhos foram realizadas como simples exercícios, mas com o objetivo claro de libertar o 

pensamento de estrutura rígida de regras pré estabelecidas por um professor e pelo currículo. 

Houve a reflexão dos indivíduos sobre os temas e depois o compartilhamento em grupo maiores 

para, assim, serem selecionadas os outros componentes do grupo e a criação dos roteiros. Foi 

abandonada a ideia da necessidade de se ter alguém com uma inteligência “superior”, para ditar 

as regras. Foram incluídas a diversidade e a pluralidade dos sujeitos, com o objetivo de 

enriquecer os diálogos e agregar valor cultural, histórico e social aos curtas. A realidade 

individual foi trazida aos enredos e aos diálogos, com objetivo de que um sujeito ignorante 

compartilhasse com outro ignorante um conhecimento recém adquirido pela própria 

investigação e pesquisa. (RANCIÈRE, 2002). 

Os alunos do Colégio Olavo Bilac passaram por um processo emancipatório e de 

autonomia. Foi um processo de falar e ouvir por meses, e o resultado foi maravilhoso, pois 

todos viram, pelos resultados alcançados por meio das produções, a importância de se estar 

juntos, de trabalhar em colaboração e se abrir para que todos sejam incluídos. 

Houve o estímulo ao conhecimento e aos diálogos, e também o valor do pensamento 

contrário. E no diálogo, em que a diversidade e a pluralidade dos sujeitos compareceram, 

puderam ser percebidas as concepções do pensamento sistêmico adotados a partir do estudo do 

trabalho da professora Maria José Vasconcellos. 

Sendo assim, a avaliação feita para as produções prontas foi de acordo com o processo 

que cada grupo obteve. Ou seja, a produção com boa qualidade técnica recebeu a mesma 

avaliação de uma produção com falta de áudio. Houve um reconhecimento da intensidade do 

envolvimento de cada aluno que, por vezes, não pode ser captada pela lente dos celulares. De 

fato, os bastidores foram tão (ou mais) ricos como (do que) a produção em si. 

Talvez, muitas dessas produções que veremos a seguir não teriam sido bem avaliadas 

se fossem submetidas a critérios tradicionais, pois em algumas o áudio não funcionou, a 

imagem ficou sem luz, à visibilidade faltou nitidez e/ou apareceram erros de ortografia nas 

legendas. 

Porém, a carência de tais itens de qualidade, que uma produção supostamente deveria 

ter, não afetou o que, para nós, é mais importante. O valor dos trabalhos foi considerado na 
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medida de cada um, em sua subjetividade no processo colaborativo de aprender e de ensinar. 

Afinal, a subjetividade de cada sujeito/produtor é que desencadeiou todos os outros processos 

de aprendizado interrelacional. Assim, pelo ponto de vista da participação intensa dos alunos, 

e o empenho demonstrado, a nota não pode ser outra a não ser a considerada “máxima”. Todos 

mereceram “dez”, por tudo o que representaram neste processo de ensino/aprendizagem, 

segundo o ensino colaborativo que visa à participação de todos, sem discriminação de qualquer 

tipo. Aprender infinitas coisas além do conteúdo escolar é o que alcança o aluno emancipado. 

E eu, como professora, me emancipei também, porque tudo o que nos cercou teve efeito de 

rede, ou seja, ao longo do processo, fui sendo aperfeiçoada e minhas práticas lapidadas. 

 
4.3 CURTA OS CURTAS 

 
 

Conforme entrevista concedida por Josias Silva a Weslania Jesus (2020, p.150), a 

atividade de produção audiovisual na escola aproxima as pessoas. Pela produção, é possível 

perceber como os jovens entendem o mundo, o lugar onde crescem, ali, em volta da casa, de 

uma religião x ou y, e da escola. A criação dos alunos demonstra como sua geração vê, analisa 

e (re)significa a sociedade. 

De fato, durante a produção dos curtas pelos meus alunos, os temas, em sua maioria, 

partiram de seus contextos reais, e da época em que todos vivemos. Se não viveram, eles 

mesmos, os problemas abordados em seus curtas, por certo aconteceram com pessoas 

conhecidas ou em suas famílias. Drogas, violência, vandalismo, o descaso das pessoas com o 

patrimônio público, gravidez na adolescência, bullying, corrupção, abuso sexual, acidentes de 

trânsito, a influência digital na vida das pessoas, os diferentes tipos de lixo e a importância da 

reciclagem, a homofobia, o feminicídio, entre outros temas, são abordados nos curtas que foram 

produzidos pelos estudantes, já amadurecidos, em certa medida, no processo da emancipação 

e autonomia. 

Isso fica claro quando percebe-se que os alunos realizaram tudo, praticamente, seguindo 

sua criatividade, na escolha dos temas e nos meios para realizar as filmagens. Tiveram a 

coordenação e supervisão dos professores, mas sem que isso interferisse no conteúdo e direções 

que a obra recebeu. 

Como já ressaltado, a produção dos curtas aproximou os alunos, e como evidência da 

potencialidade que um ensino colaborativo tem para abarcar outras pessoas, esta coletânea 

ficará disponível ao acesso de escolas de anos iniciais e ensino fundamental, como “produto 

educacional”, no site do Edu Capes e no meu canal do Youtube, Denízia Alves, podendo ser, 
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inclusive, utilizado como material para orientação de futuros trabalhos escolares. 

 

ESPERAR NÃO É SABER. QUEM SABE FAZ A HORA, NÃO ESPERA ACONTECER 

(Geral Vandré) 

 

CURTA 1 -O Abondono e o Vandalismo. 

 

O grupo, através de imagens e narrativas, discute o problema do abandono dos 

prédios públicos, entre eles algumas escolas, e o vandalismo que segue, devido ao descaso do 

poder público com seus edifícios. As escolas sofrem e a cidade, como um todo, também. Fala 

das consequências destes atos como: lixo acumulado nas ruas e bueiros, doenças e enchentes. 

Um problema que se multiplica e se mostra em diversas facetas, afetando toda a sociedade. 

Por esta razão, é dever de todos zelar pelo patrimônio público e privado de nossa cidade. 

 

CRÉDITOS 

Direção: Breno Augustto 

Roteiro: Juliana, Mateus Cordeiro, André Gabriel  

Fotografia: João Victor 

Imagens  de Arquivo: 

https://drive.google.com/file/d/1qRMjvrarxntOrx95VsOfYCXKAh2Wd8SA/view?usp=drives 

dk 

Som (música): instrumental de domínio público  

Montagem/Edição: Vice Eduardo 

 

Curta 2 -Drogas na Escola. 

Uma jovem é incentivada a usar drogas, e ouve de quem oferece que ela irá gostar. Ao ver-se 

escravizada pelo uso contínuo de drogas, a garota passa por um longo processo com vistas à 

sua recuperação e libertação dos vícios, indo, inclusive, para uma clínica de recuperação de 

dependentes químicos. 

 

CRÉDITOS 

Direção: Taís Melo 

 

https://drive.google.com/file/d/1qRMjvrarxntOrx95VsOfYCXKAh2Wd8SA/view?usp=drivesdk
https://youtu.be/d9eRg7C1svA
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Roteiro: Beatriz Lopes, Beatriz Almeida  

Fotografia: Syang e Dabilla 

Imagens de Arquivo: https://youtu.be/d9eRg7C1svA 

Montagem/Edição: Syang e Dabilla. 

 

CURTA 3 -A Escola. 

Entrevista em que os alunos conversam com a diretora do CEOB, que fala como se tornou 

diretora, por meio da escolha dos alunos e pais, através de eleição. Fala ainda sobre as condições 

da escola pública em geral. Vídeo que mostra a realidade da escola onde os alunos produtores 

estudam. 

 

CRÉDITOS 

Direção: Carlos e Luan  

Roteiro: Carlos e Luan  

Fotografia: Carlos 

Imagens de Arquivo: https://youtu.be/cdYL-Ib-VqM 

Montagem/Edição: Luan Entrevistados : Ana Catarina 

 

CURTA 4 - Quando o Agressor Também é uma Vítima 

Como ocorre na maior parte dos curtas produzidos pelos alunos, este é fortemente marcado 

pelas experiências vividas por seus produtores. Concluem que muitos agressores só o são 

porque foram agredidos, e assim repetem nos outros as agressões que sofreram. O bullying é 

uma agressão que deixa marcas muito profundas. Assim, em muitos casos, o agressor foi, antes 

de tudo, uma vítima do tratamento de extrema exclusão por parte da turma. As razões são as 

mais variadas e atreladas às mais diversas características da vítima. Cor, religião, “deficiência 

física”, aparência que foge ao estereótipo do conceito de beleza, altura, origem social, regional, 

orientação sexual e tantos outras características consideradas “um defeito” por parte do 

agressor. 

 

CRÉDITOS 

Direção: Amanda, Francyelle e João Gabriel 

Roteiro: Amanda 

 

https://youtu.be/d9eRg7C1svA
https://youtu.be/cdYL-Ib-VqM
https://youtu.be/cdYL-Ib-VqM
https://youtu.be/u3Jr8ldD6Zo
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Fotografia: José, Eduardo e Eduarda. Ana Beatriz, Chales e Vyytor  

Som (música): instrumental de domínio público  

Montagem/Edição: Isabel, João Gabriel 

Imagens de Arquivo: https://youtu.be/u3Jr8ldD6Zo 

Participação Especial: Professor Henrique  

Participação Especial: Responsável Sandra  

 

CURTA 5 - Ainda Há Esperança. 

Um jovem estudante vivendo experiências marcantes na escola. De um lado, propostas e 

convites de colegas para que se entregue de vez ao mundo das drogas. De outro, a experiência 

de encontrar outros colegas dispostos a ajudar o rapaz a se libertar dos vícios e a desfrutar a 

liberdade; sair da escravidão das drogas. Se as drogas matam e escravizam, o amor e a palavra 

de Deus podem salvar e trazer de volta a esperança. Por isso a escolha do título: Ainda há 

esperança. O curta termina com uma luta entre o bem e o mal disputando a vida do jovem. 

 

CRÉDITOS 

Direção: Nathalia Beatriz  

Roteiro: Micaelly Alves  

Fotografia: Israel de Oliveira 

Imagens de Arquivo:  

https://drive.google.com/file/d/1RRjN3I2-8bx_7zkEL- Jk9mkAS3ZzVI7E/view?usp=drivesdk 

Som (música): instrumental de domínio público  

Montagem/Edição: José Vitor 

 

CURTA 6 - Poluição Urbana 

O curta revela também um pensamento complexo que foi necessário para observar e filmar os 

fenômenos urbanos. Os alunos fizeram um pequeno recorte da poluição urbana nos dias atuais 

num contexto de consumismo e descarte rápido dos bens de consumo. E colocam esses dois 

sistemas de poluição e urbano associados, focalizando as relações humanas interligando estes 

dois sistemas. 

 

CRÉDITOS 

Direção: Alefe de Almeida e Gabriel Mendes  

 

https://youtu.be/u3Jr8ldD6Zo
https://drive.google.com/file/d/1RRjN3I2-8bx_7zkEL-Jk9mkAS3ZzVI7E/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1RRjN3I2-8bx_7zkEL-
https://drive.google.com/file/d/1RRjN3I2-8bx_7zkEL-Jk9mkAS3ZzVI7E/view?usp=drivesdk
https://youtu.be/rYN7kSBgbeA
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Roteiro: Glendson Coimbra e Jeferson 

Damasceno. Fotografia: Mylena Candida 

Imagens de Arquivo:https://youtu.be/rYN7kSBgbeA 

Som (música): instrumental de domínio público  

Montagem/Edição: Wellington de Souza  

 

CURTA 7 -Tipos de Lixo 

O tema abordado tem a ver com sustentabilidade e meio ambiente e apresenta o conhecimento 

de anos de estudo dos alunos sobre porcentagem, densidade, ecossistema, efeito estufa, 

produção textual, história do desmatamento no Brasil. A arte usando a reciclagem são alguns 

exemplos do caminho que os alunos percorreram para pensar e produzir estes curtas. 

 

CRÉDITOS 

Direção: Valéria Soares e Amanda Silva 

Roteiro: Valéria Soares e Amanda Silva 

Fotografia: Valéria Soares e Amanda Silva 

Imagens de Arquivo:https://www.youtube.com/watch?v=sgk-DeaqhXA 

Som (música): instrumental de domínio público 

Montagem/Edição: Valéria Soares 

 

CURTA 8 -Rotina dos Jovens 

Um vídeo que focaliza a vida de jovens que estudam e trabalham, em horários diferentes. 

Acabam, com isso, preenchendo todo o dia. Por isso eles costumam receber rótulos de alunos 

“com mais dificuldade de aprendizagem”, porque a qualidade do ensino pode ficar 

comprometida. Mas o vídeo feito pelos jovens deixa claro que a realidade não é somente esta. 

O resultado dependerá , na verdade, do foco que eles têm. Quem trabalha e estuda, geralmente 

enfrenta dificuldades, sim. Mas, se deseja avançar, costuma ter mais foco no futuro. E assim, 

ser mais dedicado que outros que estudam de manhã, não trabalham e passam o dia sem um 

foco definido. Conforme eles declaram, a ação de estudar e trabalhar é possível, sim, e vale a 

pena, poi o que se ganha é, entre outras coisas, o amadurecimento. O interessante no curta é a 

mensagem de que, a despeito das dificuldades que esses jovens enfrentam, não há razão para 

ficar choramingando, ou procurando culpados. A meta que têm é um futuro próspero. E, para 

isso, têm consciência e fazem apologia não de drogas ou outro meio destrutivo. São jovens que 

vivem o presente, se alegram, se divertem, amam, se relacionam e se respeitam. Estudam e 

https://youtu.be/rYN7kSBgbeA
https://www.youtube.com/watch?v=sgk-DeaqhXA
https://www.youtube.com/watch?v=sgk-DeaqhXA
https://www.youtube.com/watch?v=sgk-DeaqhXA
https://www.youtube.com/watch?v=NHS97VLPuDY&t=3s
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trabalham, numa convicção forte de que para avançar é preciso acreditar em si mesmo e ter um 

foco bem definido. 

 

CRÉDITOS 

Direção: Geovana Silva  

Roteiro: Lorena Rodrigues 

Fotografia: Lorena Rodrigues 

Imagens de Arquivo: https://www.youtube.com/watch?v=NHS97VLPuDY&t=3s 

Som (música): instrumental de domínio público Dias De Luta, Dias De Gloíia 

Artista: Charlie Brown Jr. 

Montagem/Edição: Geovana Silva 

 

CURTA 9 -A importância da Faixa de Pedestre 

O curta mostra a abordagem de um assunto que merece a atenção de todos. A importância da 

faixa de pedestre deve ser sempre lembrada, pois a cada momento podemos estar numa posição. 

Ora somos motoristas, e em outra somos pedestres. A narradora do curta é uma aluna que, na 

época, estava grávida, e mesmo assim trabalhava e estudava. Confessou ter medo de atravessar 

a rua, pois os motoristas, em sua maioria, não fazem questão de parar para ela atravessar. Ela 

acabou ficando com certo pânico. Diante da possibilidade de gravar um vídeo, decidiu-se por 

fazer algo que pudesse ser um desabafo, uma denúncia e um alerta aos motoristas para darem 

sempre a preferência aos pedestres quando estes estiverem na iminência de atravessar a faixa. 

 

CRÉDITOS 

Direção: Sara Emilly  

Roteiro: Ana Clara  

Fotografia: Maria Fernanda 

Imagens de Arquivo: https://www.youtube.com/watch?v=0oh7f1BdfxE&t=11s 

 Som (música): instrumental de domínio público 

Montagem/Edição: Sara Emilly 

 

CURTA 10 -Influência Digital 

 

A intenção do vídeo elaborado pelos alunos pode se desdobrar em duas: a primeira, apenas se 

https://www.youtube.com/watch?v=NHS97VLPuDY&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=6eEOegzrwJg
https://www.youtube.com/channel/UC5k4fsA9AhxNLgMQa36CVdg
https://www.youtube.com/watch?v=0oh7f1BdfxE&t=11s
http://www.youtube.com/watch?v=0oh7f1BdfxE&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=2f3-a6Wr1SE
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divertir, com o uso corajoso de muitos que se arriscam a elaborar produtos caseiros para 

alimentar a vaidade e garantir boas risadas. A outra opção de leitura pode ser mostrar a vaidade 

que se esconde por trás das pessoas em busca da beleza A satisfação que almejam, certamente, 

não é para si mesmas, mas para que alcancem aquilo que buscam: a aprovação dos outros que 

costuma vir na forma de muitos “likes” e curtidas. 

 

CRÉDITOS 

Direção: Maria Clara  

Roteiro: Maria Clara 

Fotografia: Maria Clara 

Imagens de Arquivo:https://www.youtube.com/watch?v=2f3-a6Wr1SE 

Som (música): Lalala Artista Y2K, bbno$ 

Montagem/Edição: Maria Clara 

 

CURTA 11 -Feminicídio - Por que isso Acontece Com Nossas Mulheres? 

Os alunos envolvidos na produção deste curta já iniciam com uma pergunta que não cala: “por 

que isso acontece com as mulheres ?”. Um curta narrado por uma mulher que, de certa forma, 

fala em nome das demais. Faz uma denúncia contra a agressão, o abuso, o desrespeito, até 

desembocar no cúmulo da crueldade: o feminicídio. O vídeo é feito com base em pesquisa de 

diversas fontes que mostram que o Brasil é um país onde há um número elevadíssimo de 

assassinatos de mulheres. E estes, em sua maioria, são cometidos pelos próprios maridos das 

vítimas. As meninas envolvidas na produção do vídeo mostram que este ciclo de violência 

pode levar até décadas para acabar. E começa, geralmente, depois de um namoro, e início de 

um casamento feliz. O senso de impunidade parece acompanhar o homem violento que agride 

as mulheres. Os alunos demonstram que os crimes levam muito tempo para serem punidos. Há 

um número elevadíssimo de processos na Justiça, esperando julgamento. Sem julgamento não 

pode haver punição. Assim, muitos criminosos continuam soltos e, no curta, são expostas fichas 

de procurados por assassinato, divulgadas pela Polícia Científica. 

 

CRÉDITOS 

Direção: Pedro Icaro  

Roteiro: Joyce e Thalita  

Fotografia: Pedro Icaro 

Imagens de Arquivo:https://www.youtube.com/watch?v=1pjVomrXI54 

http://www.youtube.com/watch?v=2f3-a6Wr1SE
https://www.youtube.com/watch?v=N2Y2vQ-1m7M
https://www.youtube.com/watch?v=1pjVomrXI54
https://www.youtube.com/watch?v=1pjVomrXI54
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Som (música): Música EtherArtista Silent Partner Álbum Ether Licenciado para o 

YouTube                             por YouTube Audio Library 

Montagem/Edição: Pedro Icaro 

 

CURTA 12 -Vandalismo. 

Vandalismo, devastação, ruínas, destruição, poluição visual são palavras-chave marcantes, que 

se mostram como consequências de uma só atitude: o desrespeito de pessoas contra o meio 

ambiente, a cidade e os bens públicos. As imagens, por si só, são eloquentes. Não há narrador 

no vídeo. Apenas mensagens que se completam por meio de imagens, sempre com ênfase em 

cuidar daquilo é público, como uma mensagem clara e óbvia: o abandono leva ao vandalismo. 

 

CRÉDITOS 

 

Direção: Lucas, Samuel 

Roteiro: Maria Fernanda, Marcos e Yann  

Fotografia: Samuel, Hian, Vitor Gomes 

Imagens de Arquivo: https://www.youtube.com/watch?v=twTdxmx6jeA 

Som (música): Música State Lines 

Artista Novo Amor 

Álbum Birthplace Licenciado para o YouTube por Believe Music (em nome de AllPoints); 

Forward Music Publishing Co., Ltd., CMRRA, IMPEL, ASCAP, LatinAutorPerf, LatinAutor 

e 12 associações de direitos musicais 

Montagem/Edição: Lucas 

 

CURTA 13 - Corrupção 

O curta produzido quer mostrar que a corrupção não é algo restrito ao meio político, ou quando 

envolve grandes somas de dinheiro. Ela começa e se manifesta nas pequenas coisas. Assim, 

numa sucessão de atos, vemos que a desonestidade está em todo lugar, e que é a gênese da 

corrupção. Mas existe um outro lado que todos podem seguir, mesmo vivendo no meio de 

pessoas desonestas e corruptas. Enfim, o objetivo do grupo, com o vídeo, é mostrar que não é 

coerente cobrar atitude honesta de políticos, e ser desonesto nas ações simples do dia a dia. A 

corrupção pode estar em todo lugar, mas na nossa vida ela só se manifesta se quisermos. Cabe 

https://www.youtube.com/watch?v=jmwwYVsok90
https://www.youtube.com/watch?v=twTdxmx6jeA
http://www.youtube.com/watch?v=twTdxmx6jeA
https://www.youtube.com/watch?v=MACzQc6FlRM
https://www.youtube.com/channel/UCqSxNFz4qIZA0tEkupipvKQ
https://www.youtube.com/watch?v=007IyTb8PHI&t=12s
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a cada um a escolha do caminho que deseja seguir. 

 

CRÉDITOS 

Direção: Edinalva 

Roteiro: Edinalva 

Fotografia: André, Alex, Marcos Vinícius 

Imagens de Arquivo: 

https://www.youtube.com/watch?v=007IyTb8PHI&t=12s 

Montagem/Edição: Edinalva 

 

CURTA 14 -Drogas na Escola 

 

O Tema das drogas na escola volta em mais um vídeo, abordando o assunto que os mesmos 

consideram relevante. No caso das drogas, em particular, a direção da escola já enfrentou, por 

diversas vezes, problemas com usuários e traficantes que atuavam nas redondezas e 

proximidades da escola. No entanto, mesmo aqueles alunos que faziam uso de referidas 

substâncias jamais usavam esses produtos dentro da escola, pois tinham um enorme respeito 

pelo local que os acolhia. Alguns chegavam a pedir à direção que os autorizasse a sair, para 

“fumar lá fora”. 

 

CRÉDITOS 

Direção: Pedro G 

Roteiro: Lucas, Mateus e Fernando 

 Fotografia: Pedro, Vitor e Luan. 

Imagens de Arquivo: https://www.youtube.com/watch?v=ICQJGkbats4 

Som (música): Música Robin Hood 

Artista MC PP da VSÁlbum Robin Hood Licenciado para o YouTube por INgrooves (em 

nome de GR6 Music); LatinAutorPerf, BMI - Broadcast Music Inc., UNIAO BRASILEIRA 

DE EDITORAS DE MUSICA - UBEM e 1 associações de direitos musicais 

 

CURTA 15 -Relato de Vida - Abuso Sexual 

Um vídeo que faz uma denúncia contra o abuso sexual que muitas já sofreram. Inicia com uma 

entrevista, na forma de depoimento verdadeiro de uma aluna da escola, que preferiu não ser 

identificada. Por esta razão, o áudio da voz fica deformado. E não permite ouvir muito bem. 

http://www.youtube.com/watch?v=007IyTb8PHI&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=ICQJGkbats4
http://www.youtube.com/watch?v=ICQJGkbats4
https://www.youtube.com/watch?v=vClyB6ETqFo
https://www.youtube.com/channel/UCex-PKZEEOnFIJDgmbWmwKg
https://www.youtube.com/watch?v=QKaJF8pcAAw&t=15s
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Em outro momento, uma vítma de abuso sexual na infância dá um comovente relato, com o 

intuito de alertar, fazendo com que o vídeo sirva de incentivo à denúncia e à quebra do silêncio, 

em situações como esta. 

 

CRÉDITOS 

Direção: Maisa Góis 

 Roteiro: Maisa Góis 

Fotografia: Raquel, Mikael Silveira 

Imagens de Arquivo: https://www.youtube.com/watch?v=QKaJF8pcAAw&t=15s 

Som (música): Música EtherArtista Silent Partner Álbum Ether Licenciado para o 

YouTube por YouTube Audio Library 

Montagem/Edição: Maisa Góis 

 

CURTA 16 - O Amor corre nas veias - Doe sangue 

Vídeo produzido pelos alunos com o propósito de incentivar e motivar as pessoas a desenvolver 

o hábito de doar sangue. É uma ato de solidariedade. Uma atitude que pode salvar vidas. Muitas 

vezes nem sabemos para quem irá o sangue que doamos, mas certamente fará uma grande 

diferença na vida do receptor. O vídeo faz uma relação das qualificações das pessoas que podem 

doar sangue. Termina com um apelo para que sejamos todos doadores de sangue, pois sempre 

há alguém precisando de nós. E todos podemos ajudar. 

 

CRÉDITOS 

Direção: Camila Ferreira  

Roteiro: Camila Ferreira  

Fotografia: Camila Ferreira 

Imagens de Arquivo: 

https://drive.google.com/file/d/1eEGj14p14N7dA- 

IDSddgzppKuRTq1mTk/view?usp=sharing 

Montagem/Edição: Camila Ferreira 

 

CURTA 17 -Por um  Mundo Melhor - Amar ao Próximo 

 

http://www.youtube.com/watch?v=QKaJF8pcAAw&t=15s
http://www.youtube.com/watch?v=QKaJF8pcAAw&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=jmwwYVsok90
https://drive.google.com/file/d/1eEGj14p14N7dA-IDSddgzppKuRTq1mTk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eEGj14p14N7dA-
https://drive.google.com/file/d/1eEGj14p14N7dA-IDSddgzppKuRTq1mTk/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=SzIcaHb4Eps
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Mostra a vida de pessoas que, por algum motivo, foram morar em viadutos e em calçadas da 

cidade de Goiânia. Por esta razão, são constantemente vítimas de todo tipo de preconceito. Os 

alunos, vendo estas pessoas, decidem mobilizar suas famílias e fazer um almoço para levar a 

estas pessoas. E mais que a comida, deram afeto, acolhimento e visibilidade a todos eles. 

 

CRÉDITOS 

 

Direção: Vitória, 

Roteiro: Karita e Yasmim  

Fotografia: Eduardo 

Imagens de Arquivo:https://www.youtube.com/watch?v=SzIcaHb4Eps 

Som (música): Sugerido por MK Music Hellen Miranda feat. Sarah Farias - Depois 

da Luta (Clipe Oficial MK Music) 

Montagem/Edição: Vitória. 

 

CURTA 18 -Homofobia 

O vídeo mostra pessoas que estão buscando espaço na sociedade. Um relato de vida da própria 

experiência dos três alunos que fizeram o curta. Uma relação dos sujeitos com eles mesmos, 

escola e sociedade, fazendo uma reflexão sobre discrimação e preconceito sofridos, tanto dentro 

da escola, quanto na família e na sociedade. Este vídeo teve uma boa aceitação por parte dos 

colegas que o assistiram, levando-os a sentir a dor dos depoentes/produtores, ante seus relatos. 

Os alunos, colegas, e professores que assistiram ao curta também ficaram admirados com a 

qualidade da produção e de seu conteúdo. 

 

CRÉDITOS 

Direção: Talles Bruno 

Roteiro: Fabrício Henrique, 

Emanuele Alves 

 Fotografia: Karlas Adrieli 

Imagens de Arquivo: https://www.youtube.com/watch?v=kTvUKWx1LMw&t=340s 

Som (música): Música i hate u, i love u (feat. olivia o'brien)Artista gnash 

Álbum i hate u, i love u (feat. olivia o'brien) Licenciado para o YouTube por WMG (em nome 

de Atlantic Records); SOLAR Music Rights Management, Sony ATV Publishing, UNIAO 

http://www.youtube.com/watch?v=SzIcaHb4Eps
https://www.youtube.com/watch?v=-FcTFDFH8h0
https://www.youtube.com/watch?v=-FcTFDFH8h0
https://www.youtube.com/watch?v=-FcTFDFH8h0
https://www.youtube.com/watch?v=kTvUKWx1LMw&t=340s
http://www.youtube.com/watch?v=kTvUKWx1LMw&t=340s
https://www.youtube.com/watch?v=G3UeoZechSg
https://www.youtube.com/channel/UCZGHYE5T-1Q4AVq3lu5V0yQ
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BRASILEIRA DE EDITORAS DE MUSICA - UBEM, LatinAutorPerf, LatinAutor - 

SonyATV, CMRRA, ARESA e 10 associações de direitos musicais 

Montagem/Edição: Talles Bruno 

 

CURTA 19 -Amor e Preconceito 

 

O curta abordou os dois princípios, incluir e colaborar. Trata de uma inclusão social e de raça. 

O conflito gira em torno do amor proibido entre dois jovens de classe e raças diferentes. Embora 

apaixonados, os jovens encontram enorme resistência por parte dos pais da moça. Estes não 

aceitam o rapaz apaixonado pela filha. Um preconceito abordado de uma forma que, no curta, 

transmite toda a dor sofrida pelos personagens. O título “amor e preconceito” lembra a trama 

da literatura universal de Jane Austen, “Orgulho e Preconceito”, mas a inspiração veio de uma 

carta de amor deixada em um livro encontrado em um sebo de Goiânia. Uma história real do 

preconceito e a dor que ele gera. 

 

CRÉDITOS 

 

Direção: Brenda Karolina 

Roteiro: Ana Paula e Geovana Rezende 

Fotografia: Geovana Rezende 

Imagens de Arquivo: https://www.youtube.com/watch?v=XScmMg001rA&t=8s 

Som (música): Amor I Love You / Citação: Trecho Da Obra Intitulada "Primo 

Basilio" De Eça De Queiroz Declamado Por Arnaldo Antunes 

Artista: Marisa Monte 

Álbum: Memorias Cronicas E Declaracoes De Amor "Textos, Provas e Desmentidos" 

Licenciado para o YouTube por: The Orchard Music (em nome de EMI Brazil); SOLAR 

Music Rights Management, LatinAutor - SonyATV, LatinAutor - UMPG, UMPG Publishing, 

Sony ATV Publishing, BMI - Broadcast Music Inc., LatinAutor, UNIAO BRASILEIRA DE 

EDITORAS DE MUSICA - UBEM, CMRRA, LatinAutorPerf e 14 associações de 

direitos musicais  

Montagem/Edição: Brenda Karolina   

Participação: Breno 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XScmMg001rA&t=8s
http://www.youtube.com/watch?v=XScmMg001rA&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=vWdZNpgrExw
https://www.youtube.com/watch?v=vWdZNpgrExw
https://www.youtube.com/watch?v=vWdZNpgrExw
https://www.youtube.com/channel/UC4EZ1VRVao2-bByh-x8O6PQ
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CURTA 20 -Pichacão: Certo ou Errado? 

 

No formato de reportagem, os alunos fazem breves comentários e entrevistas com pessoas, 

inclusive professores, a respeito da pichação ocorrida em locais próximos à escola. Entre as 

reportagens e as imagens, eles se divertem com os erros de gravação. A música marca o ritmo 

das pichações. O aluno repórter termina o curta escolhendo pessoas da escola para responder 

se a pichação pode ser considerada vandalismo ou arte: “E você, o que acha? Pichação é 

vandalismo ou arte?”. 

 

CRÉDITOS 

Direção: Matheus Silva  

Roteiro: Anderson Oliveira  

Fotografia: Matheus Silva 

Imagens de Arquivo:https://youtu.be/6VaV5M3T3V4 

Som (música): Música Da Ponte pra Cá 

Artista: Racionais MC's 

Álbum: Nada Como um Dia Após o Outro Dia, Vol. 1 & 2 

Licenciado para o YouTube por: ONErpm (em nome de Boogie Naipe); Polaris Hub AB, 

ONErpm (US) Music Publishing, UNIAO BRASILEIRA DE EDITORAS DE MUSICA - 

UBEM, LatinAutorPerf e 6 associações de direitos musicais 

Montagem/Edição: Matheus 

 

CURTA 21 - Tipos de Bullying. 

Um grupo de alunos decide fazer um telejornal, entrevistando os colegas que sofreram bullying 

na escola. O primeiro entrevistado fala que sofreu bullying aos 10 anos, devido a uma doença 

de pele, que teve, e pela cor de sua pele. O âncora do telejornal explica no estúdio principal 

quais são os tipos de bullying e volta com um aluno repórter para entrevistar outro aluno e 

explicar um pouco mais sobre os tipos de bullying. O outro participante fala sobre 

cyberbullying. O próximo aluno fala sobre o bullying verbal. Depois da reportagem sobre os 

tipos de bullying, o âncora entra no ponto de conscientização e combate ao bullying. No final 

o grupo deixa um recado especial: “Não ao bullying!”. 

 

CRÉDITOS 

 

https://youtu.be/6VaV5M3T3V4
https://www.youtube.com/watch?v=9i-G4dP0w_w
https://www.youtube.com/channel/UCjwJS6NGoJ70x8hyQSh9W1Q
https://youtu.be/dtmE5GscZw4
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Direção: Michael Gabriel  

Roteiro: Filipe, Gustavo, Brendo 

 Fotografia: Filipe Sousa e Diogo 

Imagens de Arquivo: https://youtu.be/dtmE5GscZw4 

Som (música): Música Piece Of Your Heart (Alok Extended Remix) 

Artista: MEDUZA, Alok, Goodboys 

Licenciado para o YouTube por: UMG (em nome de Virgin); UMPG Publishing, 

SOLAR Music Rights Management, IMPEL, LatinAutor - UMPG, BMI - 

Broadcast Music Inc., LatinAutorPerf, SODRAC, CMRRA, ASCAP, UNIAO 

BRASILEIRA DE EDITORAS DE 

MUSICA - UBEM, UMPI, União Brasileira de Compositores e 19 associações de 

direitos musicais 

 

Montagem/Edição: Júlio, Michael Gabriel e Fernando 

 

CURTA 22 - Ecossistema em Risco . 

O curta é um recorte de duas reportagens. Inicia-se com a história da Revolução Industrial, que 

acelerou os danos ambientais e apresenta a construção irregular de um shopping em nossa 

cidade. Os prejuízos são grandes e afetam todo o ecossistema. O segundo recorte é uma 

entrevista com um caranguejo que perdeu sua casa por causa de uma construção irregular em 

cima de sua moradia. Numa mistura de reportagem com uma brincadeira “com fundo de 

verdade”, a intenção é uma só: alertar para a necessidade de zelar pelo nosso meio ambiente. 

Embora não seja uma produção inédita, pois todo o material foi retirado das redes sociais, o 

trabalho é uma recriação. 

 

CRÉDITOS 

Direção: João Victor  

Roteiro: Thiago Junio 

Fotografia: Wegnner Kallys e Matheus Abadia 

Imagens de Arquivo: 

https://drive.google.com/file/d/1IQSflnZJQ7tbnJEdtBYk0GCPxwXrGTw6/view?usp=drivesd 

k 

Som (música): João Victor 

 

https://drive.google.com/file/d/1IQSflnZJQ7tbnJEdtBYk0GCPxwXrGTw6/view?usp=drivesdk
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Montagem/Edição: Thiago Junio, Gilmar e João Victor 

 

CURTA 23 - O Lixo não se Cria Sozinho 

O tema central do curta é o trabalho desenvolvido por pessoas simples que obtêm o seu sustento 

através da coleta de materiais recicláveis, encontrados no lixo descartado nas residências e 

pontos comerciais na cidade onde vivem. De cara, o curta chama a atenção pelo sugestivo título, 

que é imbuído de uma consciência política, social e ecológica por trás das palavras escolhidas 

e dispostas de maneira coordenada. O lixo não se faz sozinho, mas é produzido, em grande 

escala e volume, por todas as pessoas da sociedade. E a forma de se desfazer dele é resultado 

de uma cultura e aprendizagem. 

 

CRÉDITOS 

Direção: Anna Júlia e Rafael  

Fonseca Roteiro: Estefane Pereira e Vitória Salvanir  

Fotografia: Vitória Salvanir 

Imagens de Arquivo:https://youtu.be/Wjh8XI3aWSw 

Som (música): instrumental de domínio público  

Montagem/Edição: Vitória Salvanir e Rafael Fonseca Entrevistados : não desejaram ser 

identificados 

 

A escolha deste curta para compor esta breve análise do processo de produção 

audiovisual em uma perspectiva colaborativa e sistêmica foi aleatória. Trata-se apenas de um 

produto educacional, entre as demais criações estudantis, que pode servir para explicitar e 

exemplificar como se deu o desenvolvimento da proposta.  

A mudança de paradigma sobre as práticas pedagógicas colaborativas para inclusão de 

todos se baseia no reconhecimento da complexidade, instabilidade e intersubjetividade. 

Estas três dimensões do novo paradigma da ciência podem parecer compartimentadas, mas têm 

uma relação de recursividade que pode ser percebida no próprio curta, quando os alunos 

escolhem o tema sobre o meio ambiente ampliando o foco para suas intrínsecas relações com a 

sociedade, de forma geral.  

A afirmação de que o lixo não se cria sozinho já aponta para o fato de que existem outros 

agentes que atuam sobre esta problemática. Uma complexidade, instabilidade e 

intersubjetividade sobre o lixo que merece ser contada. Um agente que atua no meio ambiente, 

que é diretamente responsável pelo lixo produzido nas grandes cidades, é o primeiro ponto de 

https://youtu.be/7f7MdK1Lvi8
https://www.youtube.com/watch?v=Wjh8XI3aWSw&t=0s


106 

 

 
 

perturbação do sistema ecológico e social destacado. O outro ponto perturbador para o sistema 

social tem a ver com os trabalhadores de reciclagem, que são vistos como marginais e/ou 

invisíveis, mesmo sendo eles, “os catadores de lixo”, de suma importância para manter o meio 

ambiente limpo.  

No curta “O Lixo não se Cria Sozinho” a realidade dos catadores foi contada por 

diferentes ângulos e por instituições escolares diferentes. Durante a fase de trabalho, os alunos 

usaram não apenas as imagens de revistas e jornais para servir de base para a discussão, mas 

também se apropriaram das imagens e dos vídeos que haviam sido feitos pelos alunos da escola 

2 onde trabalhei com o apadrinhamento de 10 famílias de uma cooperativa de reciclagem do 

setor Cerrado. De forma sistêmica, todo o material serviu de base empírico-teórica para a 

realização da produção audiovisual, já que, nesta fase 3, de conclusão, sem que necessariamente 

os produtores tenham vivido as experiências narradas pelos colegas da outra escola, é possível 

perceber que foram compreendidas, assimiladas e apreendidas de forma transdisciplinar, 

transinstitucional.  

O curta foi produzido pelos alunos Vitória Salvanir da Silva, Rafael Fonseca Reis, 

Estefane Pereira Morais e Anna Júlia da Silva Góes, que residem e estudam na cidade de 

Goiânia. E os trabalhadores entrevistados também. Mas percebe-se que os educandos, ao 

produzirem o vídeo, não fazem questão de mencionar o nome da cidade, dando assim um 

aspecto mais abrangente à obra, que extrapola a circunscrição geográfica da localidade em que 

vivem, convertendo a mensagem que desejam passar em uma temática universal, pois o 

problema abordado poderia ser em qualquer grande cidade, como de fato acontece. Assim, o 

primeiro aspecto positivo e digno de louvor é exatamente a capacidade dos educandos de 

mostrar uma situação próxima deles, de uma forma que pode ser apreciada e levada à reflexão 

em qualquer cidade brasileira que enfrenta o mesmo problema aqui. Não é um tema 

propriamente local, mas global.  

A escolha do enredo, portanto, não foi por acaso, haja vista que o Brasil é um dos países 

onde não há, ainda, uma cultura solidificada no sentido de cuidar do meio ambiente, dando ao 

lixo produzido um destino correto, que não agrida a natureza. 

Segundo dados publicados no site da Revista Galileu, da Editora Globo, o Brasil gerou, 

em 2018, 79 milhões de toneladas de lixo por ano, um aumento de quase 1% em relação ao ano 

anterior, segundo o Panorama dos Resíduos Sólidos 2018, elaborado pela Associação Brasileira 

de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe). 

Deste total, a estimativa é de que somente 3% sejam de fato reciclados, sendo que o 

potencial é de até 30%. Segundo informação publicada na revista, não mudou muito a visão de 

https://youtu.be/7f7MdK1Lvi8
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que basta ter lixeiras e o sistema de coleta já está resolvido. Não está.  

E foi devido a esta preocupação com a reciclagem que os educandos empenharam-se 

em produzir o curta. No entanto, outro ponto digno de reconhecimento da qualidade do trabalho 

é que não ficaram focados unicamente na reciclagem em seu aspecto de limpeza e preservação 

do meio ambiente. A atenção principal voltou-se para o lado humano, para a figura pessoal dos 

“catadores de lixo”, alcunha com que são conhecidos aqueles que laboram “de segunda a 

segunda”, como declara o trabalhador entrevistado pelos estudantes. 

Por meio de uma linguagem clara, com imagens que demarcam bem o ambiente urbano 

e os inúmeros amontoados de lixo nas calçadas e praças, o barulho dos veículos, o movimento 

intenso de pessoas trabalhando e “produzindo lixo”, por meio da linguagem visual, os 

educandos conseguiram uma interação tão eficiente com os interlocutores/receptores da 

mensagem quanto como se a mensagem tivesse sido realizada em forma de texto escrito ou 

narrado. 

O movimento rápido das imagens, acompanhado de uma trilha sonora apropriada é 

obtida não por meio de uma música conhecida ou previamente gravada, mas pelo registro dos 

motores dos veículos em circulação nas cidades, são a introdução para uma pergunta que norteia 

o conjunto das ideias propostas pela equipe: “Sabe por que o catador é sujo? Porque ele mexe 

no seu lixo para salvar o planeta”. Pergunta que é implicitamente respondida ao longo do curta, 

através da conclusão e verificação da importância do trabalho dos entrevistados. 

E, a partir desta resposta, dá-se início a uma conversa entre o aluno, no papel de repórter, 

com um trabalhador que exerce seu ofício de “catador de lixo” nas ruas da cidade há 33 anos. 

O trabalhador encontra-se, no momento da conversa, acompanhado de sua esposa, que também 

participa da entrevista, com observações pertinentes e que são uma lição para o ouvinte de como 

separar o lixo de casa entre orgânico e o que pode ser utilizado para reciclagem. 

Em poucos minutos de vídeo, os alunos conseguem extrair dos entrevistados muitas 

informações educativas não apenas para eles, como estudantes, mas para todo aquele que dedica 

um pouco de tempo para assistir ao curta produzido. 

O casal entrevistado aborda a falta de cuidado que as pessoas têm ao jogar fora o lixo 

produzido em suas casas, não se preocupando em fazer a devida separação do lixo orgânico dos 

outros descartes que podem ser reciclados, além da falta de respeito que enfrentam por parte de 

pessoas e governantes que deveriam “dar mais valor” em quem buscar seu sustento neste 

trabalho. E afirmam que dependem apenas dos próprios braços para o sustento: “Catou ganhou. 

Não catou, não ganha nada”. 

Os entrevistados recolhem nos lixos os materiais que podem ser reciclados e os levam 
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para o local onde são transformados, recebendo por isso uma importância muito pequena em 

dinheiro, que mal dá para o sustento pessoal e de sua família. Por esta razão, geralmente todos 

os membros da mesma família trabalham unidos, para que possam reunir o máximo de material 

a ser vendido. 

Um dos principais problemas abordados pelos entrevistados é a forma como são vítimas 

de rotulações negativas por parte das pessoas. Devido à prática reprovável de determinados 

indivíduos, o entrevistado diz que o preconceito que sofrem é muito grande, pois as pessoas 

costumam generalizar e dizer que “todo catador é ladrão”. 

Ora, a ação acolhedora dos estudantes e o respeito com que tratam os trabalhadores 

“catadores”, dando a eles a oportunidade de se expressar, é uma demonstração de como, mesmo 

desconhecendo – por certo – a obra de Paulo Freire, conseguem corroborar o pensamento do 

eminente educador que, em sua Pedagogia da Autonomia, nos instrui com a preciosa lição de 

que ensinar exige, entre outros requisitos, a rejeição a toda forma de discriminação. 

 

Faz parte igualmente do pensar certo a rejeição mais decidida a qualquer forma de 

discriminação. A prática preconceituosa de raça, de classe, de gênero ofende a 

substantividade do ser humano e nega radicalmente a democracia (FREIRE, 1996. 

p.37).  
 

Como bem reconhece o entrevistado, o fato de haver trabalhadores no mesmo segmento 

dele que “fazem sujeira na rua” não significa que todos ajam da mesma forma. A maioria, como 

afirma, é gente trabalhadora, que passa o dia na rua trabalhando e que, ao final de sua jornada 

diária vai para casa, onde vive com sua família. 

O curta também é marcante devido ao fato de registrar uma atitude dos estudantes que, 

com sensibilidade e olhar perspicaz, constatam que aqueles entrevistados, bem como todos os 

“catadores”, são seres humanos que não apenas buscam o seu sustento nas ruas, mas, ao fazê- 

lo, contribuem com a preservação do planeta e a limpeza da cidade, retirando dela objetos que 

poderiam contaminar rios e causar um enorme transtorno para toda a sociedade. 

Em sua simplicidade, o entrevistado diz ao final que “educação vem de casa”, para que 

a vida do homem seja preservada e a dignidade do mesmo seja sempre lembrada e respeitada. 

E, por entenderem o recado repassado por quem, aparentemente, não tinha nada a 

oferecer senão a exibição de suas mãos calejadas, os estudantes saem, mais uma vez, de sua 

posição passiva e tomam frente para ajudar o trabalhador a reunir o máximo de material que 

garantiria o sustento daquela família, sem preconceito e sem se julgarem superiores a nada e a 

ninguém. 

Os alunos percorrem as ruas da redondeza à cata de papelão e outros objetos úteis ao 
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seu entrevistado, encerrando o vídeo com imagens que nos remetem a um mundo distante, onde 

todos dão as mãos e se ajudam, visando a um único fim: a solidariedade que suplanta de vez 

todo o egoísmo. 

 
4.4 QUESTIONÁRIO: A VISÃO DOS PARTICIPANTES 

 
 

Para selecionar os participantes que fariam parte desta pesquisa, compostos por diretora, 

coordenadora, professores, alunos e família, foi estabelecido como critério que tivessem 

concluído os dois formulários de avaliação organizados por mim, antes das produções e depois 

das produções. Ou seja, que ao final de um mês tivessem realizado os exercícios de imagem, 

recorte e painel de narrativas propostas nas aulas de produção de texto, em 2 aulas semanais. 

Os professores padrinhos participantes deram o estímulo necessário para a elaboração de rodas 

de conversa com as 8 turmas, do 1º ao 3º ano do ensino médio. 

 
Figura 1 - O recorte dos participantes: função. Gráfico de respostas do Formulários Google. 

Título da pergunta: FUNÇÃO /CARGO/ PARENTESCO. Número de respostas: 15 respostas. 

 

 

Elaboração realizada pela autora. 

 
1 Diretora, 1 coordenador, 5 professores, 1 responsável e 2 alunos. No total de 10 

participantes. Das treze pessoas inscritas, foram analisados os dados de apenas 10 participantes 

agrupados em duas categorias: Bloco A, formado pelos professores - ( A Mat - A Fis - A Bio, 

A Hist e A Pot ) Bloco B grupo diretivo da escola. ( B Diret. e B Coord ) e Bloco C, com 
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responsáveis e alunos. ( C Lun1, C Luna 2 e C Sável). Conforme quadro demonstrativo a 

seguir: 

 

Quadro 4 - Funções desempenhadas pelos participantes da pesquisa. 
 

BLOCO A - 

PROFESSORES 

BLOCO B - GRUPO 

GESTOR 

BLOCO C - 

RESPONSÁVEL E 

ALUNOS 

A Mat B Diret C Luna 1 

A Fís B Coord C Luna 2 

A Bio 
 

C Sável 

A Port 
  

A Hist 
  

Tabela elaborada pela pesquisadora. 

 

 

Figura 2 - Modelo de gráfico que permite avaliar de maneira sistêmica a 

produção transdisciplinar entre os diferentes sujeitos (dados hipotéticos). 

 

                            Gráfico elaborado pela pesquisadora. 

 

Este gráfico faz uma análise, a partir do bloco A. Este bloco é central porque inicia-se 

com as práticas pedagógicas do trabalho desta pesquisa, composto pelo corpo diretivo e de 

professores que formam a rede colaborativa principal que estruturou nossa pesquisa. Foi através 
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da conectividade e pela relação intrasistêmica entre os sujeitos deste bloco que se iniciou o 

desencadeamento do ensino colaborativo. O resultado obtido não seria o mesmo, se não 

houvesse esta integração. 

O espírito coletivo do grupo de professores foi essencial e determinante para garantir a 

coesão, que possibilitou a participação de todos, e a segurança para que não houvesse a exclusão 

de ninguém. Agindo assim, todos tiveram um papel de destaque e de extremado valor, 

contando, inclusive, com parceiros alunos e familiares para a execução dos curtas. 

A satisfação em se entregar por inteiro ao projeto é confirmada tanto por meio dos 

resultados que se observa nas gravações quanto por meio das respostas aos questionários dos 

participantes. O professor de física, que é um dos participantes, ao ser indagado respondeu nos 

seguintes termos: 

 

“Os integrantes do Colégio Olavo Bilac, através de toda equipe de gestores, 

funcionários e professores, sempre olham sem nenhuma forma de exclusão, e 

procuram saber como agir para oferecer o melhor para seus alunos e familiares. 

Tanto no aspecto do ensino, quanto na assistência social e demais formas de 

inclusão e ajuda. Toda a equipe busca, o tempo todo, a colaboração de todos. E, 

nesse trabalho coletivo, os resultados são surpreendentes, no sentido de se fazer 

tudo o que for possível, para o bem-estar da comunidade local.” ( A Fis ) 

 

Por meio das gravações e dos questionários, organizamos as estratégias das ações 

colaborativas para a inclusão de todos. E estas estratégias foram até a extremidade da rede 

escolar graças à atuação do sistema nas seguintes bases teóricas: rede sistêmica colaborativa, 

por meio de atitudes que privilegiam a autonomia e a emancipação, usando a linguagem 

audiovisual na produção de curtas que apresentam e problematizam a diversidade. 

E, acerca dessas ações colaborativas, o professora de história diz: 

 
 

“Em minha experiência no Colégio Estadual Olavo Bilac tive a oportunidade de 

trabalhar de forma interdisciplinar com alguns professores. A maior experiência de 

trabalho colaborativo aconteceu com a mostra de curtas organizada pela 

professora Denízia. Nela, foi possível abordar o conteúdo das aulas, como trabalhar 

o currículo oculto e desenvolver as múltiplas inteligências dos estudantes.” 

 
Tendo o objetivo de também montar uma rede colaborativa para a educação de todos 

fora do bloco A, buscamos a coordenação para fazer a ponte entre professores e o corpo 

admistrativo da escola, como também a comunidade próxima à escola, bem como os familiares 

de nossos alunos. E, nesta perspectiva, a coordenadora diz: 

 

“O envolvimento de toda a equipe do colégio foi algo muito bonito de se ver! Todos 

se engajaram para que o projeto tivesse o belo resultado que teve! Desde o grupo 

gestor, professores, funcionários da secretaria e até mesmo da cozinha, colaboraram 
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da sua forma, no que se refere às mudanças que foram necessárias para que as 

gravações dos vídeos acontecessem. Os professores se mostraram sempre dispostos 

a colaborar, inclusive mudando toda a sua rotina na sala de aula. Me sinto 

extremamente honrada em ter feito parte desse processo como coordenadora da 

escola, podendo notar o envolvimento e interesse também dos alunos, com uma 

culminância incrível dos vídeos produzidos por eles no Cine Goiânia Ouro, onde 

eles se sentiram verdadeiros artistas, juntamente com seus familiares. Muita 

gratidão por ter feito parte desse projeto incrível e que levarei sempre com muito 

carinho na minha mente e no meu coração! E que me fez crescer muito como 

profissional.” 

 
Entendo que a educação para todos também é feita pela totalidade dos sujeitos do 

sistema escolar. Todos são chamados para construir e contribuir, independente da posição ou 

cargo que ocupe no sistema educativo. Todos os espaços da escola podem e devem ser 

ocupados, bem como toda a diversidade dos sujeitos pode e deve ser envolvida. Esse foi o maior 

legado que o empenho para uma educação de todos, realizado pela muitas mãos que se uniram 

para a produção dos curtas-metragens, deixou para a vida da escola.. 

E foi assim que o bloco B teve, igualmente, um papel decisivo para o sucesso dos curtas 

entre os alunos e também com as famílias destes, e a comunidade nas imediações da escola. 

Este bloco foi a ponte que possibilitou a organização das agendas e horários dos professores, 

dando a eles a oportunidade de participar das filmagens. Possibilitou o contato com antigos 

alunos, dando permissão para entrarem novamente na escola e trazerem os familiares para 

participar dos trabalhos e, com certeza, oferecer uma rica contribuição. 

O bloco B é formado pela diretora e pela coordenadora da escola. Estas se envolveram 

intensamente, possibilitando o ensino e a aprendizagem com as outras extremidades do gráfico. 

Há sempre um deslocamento de posição: ora se aprende, ora se ensina, num processo contínuo 

e colaborativo. Em seu depoimento, o professor de física reitera o fato: 

 

“Alunos e seus familiares, professores e demais integrantes da equipe gestora do 

Colégio Olavo Bilac, todos foram totalmente engajados no processo. Houve um 

envolvimento de toda comunidade local do Colégio, que buscou ainda a colaboração 

de vários empresários, de profissionais liberais, fazendo parcerias e levantamento de 

recursos, principalmente humanos, para o sucesso total do projeto.” 

 
No mesmo sentido, o professor de biologia se manifestou: 

 

“Toda a comunidade escolar participou: alunos, professores, demais servidores e até 

mesmo alguns familiares e amigos. Em alguns casos, até mesmo pessoas da 

comunidade e a própria estrutura do entorno da escola foram envolvidas.” 

 

O bloco C é o último a se envolver e, em muitos momentos, mostra-se emancipado e 

autônomo, passando a se conectar nos campos A e C, ao realizar suas produções. Este grupo 
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toma uma postura de direção e coordenação dos seus trabalhos, pela capacidade de agir com 

suas próprias decisões; e alguns deste grupo compartilham o seu conhecimento ao grupo A, B 

e C. Isso é confirmado por um aluno participante, que diz: 

 
“Foram os alunos dedicados em fazer um bom trabalho, os professores nos 

auxiliando em toda e qualquer dúvida que vinha a surgir durante a realização dos 

vídeos. Os coordenadores, muitas das vezes participando juntamente com os alunos 

na produção dos vídeos. E também de pessoas desconhecidas, que aceitaram 

participar do projeto.” 

 
Todas estas ações colaborativas proporcionaram a diversidade e a inclusão dos sujeitos. 

Como disse um dos participantes: 

 

“As propostas foram bem diversificadas, alcançando cada pessoa, com suas 

limitações e dificuldades. O processo ensino/aprendizagem aconteceu em um alto 

nível, porque aproveitou o conhecimento e habilidades de cada um em todo o 

processo. Houve a valorização dos conhecimentos prévios e a iniciativa de todas as 

pessoas envolvidas, dando grande abertura à criatividade e talentos de cada um. A 

professora Denízia (autora do projeto), conseguiu motivar todos para que houvesse 

um engajamento completo no projeto. Tudo era compartilhado e o conhecimento de 

várias áreas foi multiplicado, porque houve colaboração e interesse de todos.” 

 
Como bem se expressou um outro participante: 

 

“Cada sujeito aprende de uma forma, possui habilidades em 

determinadas áreas. Portanto, o conhecimento não é pronto e 

acabado. É amplo. E cada um se desenvolve melhor nos campos em 

que se identifica”. 

 

Ações integradas com o espírito solidário e amor foram características evidenciadas 

durante as gravações dos vídeos, como uma aluna participante relatou. Segundo ela, durante o 

projeto proposto, verificou situações em que pode identificar o conceito de “educação para 

todos”: 

 
“Durante a confecção dos vídeos, pudemos contar com o apoio dos professores, 

muitas vezes em situações inusitadas, como ver um professor segurar o filho de uma 

das alunas, orientar aos alunos tarde da noite, e algumas vezes aos finais de semana, 

inclusive, estendendo para fora do colégio.” 

 

O ensino colaborativo para educação de todos com o uso da linguagem audiovisual 

proporcionou uma ressignificação do sentido de se ensinar e aprender. Como respondeu um 

aluno participante, o processo é flexível e possui autonomia para mudanças, possui condições 

e possibilidades para uma nova metodologia, se necessário for. 
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E essa crescente autonomia dos professores, bem como a dos alunos e de toda a 

 comunidade escolar, uniu as diferenças num mesmo propósito, como bem sintetizou a 

coordenadora: 

 
“Acredito que todos os envolvidos foram se surpreendendo ao perceber 

que eram capazes de fazer algo que às vezes julgavam não ser capazes de 

fazer, percebendo ao final do processo o quanto haviam evoluído e 

desenvolvido diferentes habilidades.” 

 
O projeto teve seu momento especial para todos, sobretudo para os próprios alunos, na 

noite em que foram apresentados os curtas durante o “I Festival de Curta Olavo Bilac”, na 

grande sala de cinema da cidade, especialmente reservada e preparada para a apresentação dos 

trabalhos, com a presença de todos os alunos e seus familiares. 

Ao final das apresentações, um dos professores participantes assim se manifestou: 

 

“Fiquei impressionado com o envolvimento de todos no processo. Os curtas foram 

muito envolventes, contando com a participação expressiva de todos. Os temas 

discutidos foram muito pertinentes à realidade da comunidade. Com uma 

participação incrível dos alunos, professores, pais e toda equipe gestora, 

mostraram que a proposta foi atendida por completo. Nos aspectos sociais e 

afetivos, os alunos se sentiram valorizados, ouvidos e participantes diretos de uma 

grande transformação. Expressaram nos curtas suas realidades, levantando sempre 

as possíveis soluções para fugir de toda forma de discriminação e exclusões sociais. 

Diferentes formas de pensamentos, mas todos unidos levantando possibilidades para 

um mundo mais justo, fraterno e de excelentes possibilidades de crescimento para 

todos, nas diversas áreas do conhecimento”. 

 

Como resumo das respostas obtidas, conclui-se que todos os professores que 

participaram da pesquisa, coordenação, alunos e responsáveis, reconheceram o valor e a 

importância do trabalho colaborativo, e em particular da produção dos curtas como uma 

excelente ferramenta para se alcançar esse propósito. Fica evidenciado, pois, que, por meio da 

experiência coletiva, trabalhos desta natureza podem mudar a vida de muitos alunos, dando a 

cada um deles novas experiências que, muito provavelmente, não teria a oportunidade de 

experimentar estando fora do ambiente escolar formal. 

Eis a razão de acreditarmos que a escola não é apenas um lugar onde se ensina e/ou se 

deposita conteúdos. Mas é, acima de tudo, um lugar onde se troca experiência e se experimenta 

a vida em cada ato e gesto das pessoas nela envolvidas. Todos colaboram. Todos contribuem. 

Todos crescem. 

Para finalizar, transcrevo abaixo o áudio recebido pelos alunos Vitória e Rafael, em 

resposta à solicitação que lhes fiz, para discorrerem sobre a experiência da produção 

audiovisual do curta “O lixo não se cria sozinho”: 
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RAFAEL 

Eu sou Rafael. Nós fazemos parte do grupo de trabalhos de “curtas-metragens”, 

que se chama “O 

lixo não se cria sozinho”, ministrado pela professora Denízia, de Língua 

Portuguesa. 

 

VITÓRIA 

Eu me lembro que ela [ professora Denízia ] deixou o tema bem livre. 

Pedindo apenas que, no trabalho, mostrasse um problema, e, depois , 

apresentasse a solução desse problema. E o mais importante era que 

fosse algo que tocasse o nosso coração. Eu também acho que vale a pena 

lembrar que a professora Denízia é uma professora um pouco diferente 

dos outros professores. Porque quando ela coloca um tema, seja de 

qualquer trabalho, ela realmente se aprofunda nele. Ela entra no 

personagem, ela realmente se entrega mesmo. E isso acaba contagiando a 

gente, para fazer um trabalho diferente. Nos leva a querer um tabalho 

melhor. E isso fez a gente sair da zona de conforto, que seria sair da sala 

de aula e ir para a rua, para fazer algo lá fora. 

 

RAFAEL 

Então nós juntamos o grupo e decidimos que o tema seria “reciclagem”. Mas 

queríamos apronfundar mais no tema. E foi ali que surgiu a ideia de fazer 

sobre os catadores. Porque são eles que fazem a reciclagem acontecer. 

 

VITÓRIA 

O grupo, em geral, decidiu que cada um iria tirar uma foto ou filmar o que 

tivesse a ver com o tema, durante o dia. Nós até queríamos fazer um 

trabalho melhor, mas era um pouco complicado, pois todos nós, do 

grupo, trabalhávamos durante o dia e estudávamos à noite. Mas, no final, 

acabou dando tudo certo. 

 

RAFAEL 

A gente começou o tabalhoa tirando foto do lixo. De uma região que a 

gente sabia que teria bastante conteúdo para fotografar, porque as pessoas 

dali produzem muito lixo, que é a região de Campinas, que tem bastnte 

comércio. E foi neste meio-tempo que decidimos incluir os catadores. 

Decidimos ir atrás deles, conversar com eles, porque são eles que fazem 

isso acontecer. São eles que estão, como se diz, com “mão na massa”. 

 

VITÓRIA 

Mas não foi tudo muito simples assim. Teve todo um preparo antes de 

chegar até eles. Para começar, a gente precisava entender qual era o 

melhor horário para falar com eles. Então começou toda aquela dificuldade 

com o horário, porque todos do grupo tabalhavam. E até dá para notar 

no vídeo que a fala com eles, os catadores, é um pouco corrida. 
RAFAEL 

E a gente teve também bastane cuidado com o que a gente ia falar com eles. 

Até para não prejudicar a imagem deles, porque, querendo ou não, a 

sociedade ainda tem um certo preconceito com [contra] eles. 

 

VITÓRIA 

É verdade. E, no vídeo, o primeiro senhor até fala que as pessoas são 

preconceituosas. De achar que catador é ladrão, ou que eles são sujos, 

por estarem mexendo no lixo. 

 

RAFAEL 

E eles são sujos porque eles têm que separar o nosso lixo. Porque se a 

gente separasse o lixo orgânico do reciclável, eles não iam precisar ficar 

mexendo no lixo. E é isso o que eles mais pedem 

. Se tivesse tudo separadinho, seria tudo mais rápido. Só pegariam o saco e 
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colocariam no carrinho. E isso agilizaria até o prcesso dele. Até para não 

ter um acidente, não cortar as mãos, não pegar uma bacatéria de alguma 

comida vencida ou alguma coisa semelhante. 

 

VITÓRIA 

É verdade. Mas também a gente pode ajudar de várias outras maneiras. 

E uma delas é ter mais respeito e empatia. Acho que ia facilitar muito o 

trabalho deles, [ se a agente] separar o lixo em orgânico e reciclável. Ter 

um pouco mais de respeito e empatia. Porque estas pessoas, com tanto 

preconceito que sofrem, acabam se sentindo um pouco “pra baixo”. 

 

VITÓRIA 

(Vitória pergunta para Rafael) Mas, e aí? Eu gostaria de saber: O que 

você sentiu quando você foi ajudar ele? 

 
RAFAEL 

Eu senti que no dia em que fui ajudar, ele ficou com um pouco com 

receio. Porque, como a gente já falou a respeito do preconceito que 

existe, ele viu que aquilo ali (receber uma ajuda ) não acontece todo dia. 

Deve ter pensado: “opa, nossa, o que é que está acontencendo?” . 

VITÓRIA 

É. Isso é que é solidariedade. Porque depois desse trabalho a gente 

começou a perceber que estas pessoas só são notadas nos finais de ano, 

por ocasião do Natal. E a gente acaba não percebendo que eles estão 

todos os dias ali fazendo isso. [Aquele trabalho]. O objetivo do trabalho 

era modificar a sociedade para melhor, quebrando um tabu. 

 

RAFAEL 

Isso. Tentar mostrar que catador também é uma profissão. E eu acho que 

isso trouxe uma mudança para todos no grupo, porque, como o 

senhorzinho fala no vídeo, ele também trabalha, ele também acorda cedo, 

também tem uma casa para sustentar. Ele fala também no vídeo: “Se eu 

não catar eu não ganho”. Então é bastante suado. 

 

VITÓRIA 

É, e como ele mesmo fala, poderia estar roubando, fazendo qualquer 

outra coisa errada. E ele está ali. Niguém oferece um copo d’água, uma 

ajuda. Sendo que a gente pode ter essa mudança. 
RAFAEL 

E é isso. Foi muito bom fazer este trabalho com a [proessora] Denízia. 

Mostrou uma coisa que a gente não tinha interesse até então. E gente 

procurou tanto sobre esse trabalho que acabou descobrindo um 

aplicativo que ajuda bastante os catadores. 

 

VITÓRIA 

O aplicativo se chama CATAKI. Você que conseguge separar o lixo 

orgânico do reciclável, separe o lixo. E, quando ele está pronto, já 

separado, pelo aplicativo você vê qual catador que está mais próximo. 

Pelo aplicativo você chama. E ele, o catador, passa e leva o seu lixo. E 

esse trabalho acabou, afinal, unindo todos os integrantes do grupo . 

 

RAFAEL 

E é isso. Tchau, tchau... 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

“PRA FINALMENTE A GENTE, SIMPLESMENTE, SER FELIZ” 

 
 

Ao concluir este trabalho, tenho vivas em meu coração algumas palavras dos autores 

que, entre outros, considero mais relevantes em minha pesquisa. A cada um deles, atribuo uma 

fração do todo que recebi, e que me faz crescer como professora. De Paulo Freire, o que marca 

é a confirmação da paixão e da escolha por haver, um dia, iniciado este caminho que trilho 

como professora. E guardo sim, de forma intensa, dois “requisitos” que ela aponta, entre outros, 

como necessários àquele que ensina: alegria e esperança. Alegria de aprender a cada dia, e de 

me expor à influência de quem já percorreu um pouco mais neste caminho que, na verdade, não 

tem fim, que é a busca pelo saber, e que compartilha com outros. E alimento a esperança de ser, 

sim, um canal para abençoar outros que vierem depois de mim. 

De Maria Teresa Eglér Mantoan, o que destaco, entre a totalidade de palavras tão 

marcantes e verdadeiras, é o seu empenho e luta para que nós, professores, sejamos os primeiros 

a compreender que todos, sem exceção, têm direito a uma educação de qualidade que não exclui 

ninguém, a despeito de quaisquer especificidades que venham a ter. A palavra inclusão ganha, 

para mim, um novo peso após meu "encontro" com esta autora, que me marca de maneira 

indelével, para sempre. 

Com Jacques Rancière, o impacto é igualmente intenso, pois fica a lição de que o mestre 

é importante, sim, e que não há de ser excluído, mas não para ensinar a quem “não sabe”, como 

se fosse um ser superior. Não. Pelo contrário, mestre é aquele que mostra a seus alunos que 

todos, sem exceção, podem aprender qualquer coisa. O professor deve ser emancipado e, por 

certo, levar o aluno à emancipação completa, que liberta e abre caminhos infinitos ao 

conhecimento de quem se arrisca a aprender sempre. Eu me arrisco a aprender sempre. E guardo 

comigo estas lições para toda vida. 

Com Maria José Esteves de Vasconcellos, a pepita preciosa que guardo é a visão 

sistêmica, que, ao ser adotada em minha sala, trouxe uma aproximação e empatia com meus 

alunos que jamais havia experimentado. Ampliar o foco da visão unívoca e poder contemplar 

toda a gama de complexidade no aluno e em seu universo, entender que a instabilidade de todo 

e qualquer processo traz não desalento e sentimento de impotências, mas esperança de saber 

sempre que meu aluno NÃO É “desleixado”, “bagunceiro”, “desinteressado”. ELE PODE 

ESTAR tudo isso, mas também PODE MUDAR. E isso depende muito de mim, também, como 

professora. Enfim, mudando a visão, acredito que posso mudar a realidade ao meu redor. 
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De bell hooks, o que fica é o testemunho de uma professora inquieta, que valoriza a 

pessoa, a individualidade e que enxerga em cada um todo o seu potencial, muitas vezes 

adormecido e abafado, à espera apenas de uma voz que acredita que uma palavra de incentivo 

tem o poder de mudar uma vida para sempre. 

De cada um desses autores, trago comigo uma lição. E ao adotá-las nas salas de aula 

com meus alunos, vejo que a colaboração entre nós, alunos, professores e colegas, é possível, 

sim, e é talvez a principal chave para que se abra o caminho da emancipação dos educandos. 

Para que cresçam e vejam que os professores que tiveram ao longo de sua vida e história não 

foram seres superiores. Mas homens e mulheres que os marcaram exatamente por isso. Porque 

ninguém precisa de super-heróis.  

Precisamos de seres humanos com quem possamos nos relacionar e aprender juntos. 

Foi um tempo maravilhoso este que vivi, experimentando em minhas salas posturas que 

pudessem confirmar algo que eu, primeiro como ser humano, como aluna, e hoje como 

professora, sempre acreditei. A convicção de que a dor maior que alguém pode sentir é a da 

exclusão, a de ser deixado de lado. E me alegro por encontrar estudos fundamentados em bases 

também teóricas que possam dar sustentação, orientação, norte para minha convicção de que 

todos devem ser incluídos, não havendo espaço para exclusão de ninguém nas nossas salas de 

aula. 

Toda minha pesquisa teve como foco não a inclusão, necessariamente, mas a educação 

para todos. Pois esta é a parte central e alvo almejado por todo professor que compreende 

verdadeiramente seu papel de proporcionar, da maneira mais completa possível, o acesso à 

educação e, sobretudo, à valorização do aluno, em sua dignidade humana. 

E os trabalhos feitos na escola, na companhia de outros professores e de toda a classe 

de alunos, demonstram mais uma vez que não pode haver limitação rígida entre as disciplinas. 

Todos nós, professores, podemos favorecer o crescimento dos alunos mostrando que não existe 

uma disciplina que seja mais importante que a outra, assim como não existe ninguém que seja 

superior a qualquer outra pessoa. 

Todos nós, em um trabalho colaborativo, podemos favorecer o acesso de todos a uma 

educação de qualidade. E isso sem precisar rotular ninguém. E, recapitulando o título de meu 

trabalho, vejo que, de fato, é possível, sim, e eu acredito nisso, que a força do ensino 

colaborativo nas práticas pedagógicas pode ser efetivada na escola regular e, assim, transforma- 

lá em um local privilegiado de educação básica para todos. 

Não poderia deixar de ressaltar aqui meu sincero apreço aos colegas professores e grupo 
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diretivo, que se empenharam no desenvolvimento do projeto e produção dos curtas, 

proporcionando todo apoio aos alunos. Toda esta estrutura foi minha rede colaborativa. 

Houve professores que mudaram seus horários de aula a fim de proporcionar uma 

atenção mais intensa aos alunos. Outro, de maneira espontânea e solidária, prontificou-se a 

carregar no colo o filho de uma das alunas que ensaiava as falas antes de iniciar a gravação dos 

curtas. São gestos e atitudes que nos marcam. 

E, por fim, fazendo minhas as palavras de bell hooks, “sou grata às muitas mulheres e 

homens que ousam criar teoria a partir do lugar da dor e da luta, que expõem corajosamente 

suas feridas para nos oferecer sua experiência como mestra e guia, como meio para mapear 

novas jornadas teóricas.” 
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ANEXO 1 

 

 
Termo de Anuência 
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O vídeo “ O lixo Não se Cria Sozinho” 

 

http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/644495 

Produto Educacional Registrado na Plataforma EduCAPES O 

vídeo “ Processo Colaborativo “ 

http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/644858 

Produto disponibilizado a professores e escolas de Educação Básica, com o intuito de 

desenvolver uma prática pedagógica colaborativa, bem como incentivar aulas com a 

linguagem audiovisual, possibilitando uma formação integral, bem como colaborar 

para pesquisas acadêmicas. 

VÍDEO 

 

(TIPO DE PRODUTO EDUCACIONAL - De acordo com a Resolução 

PPGEEB/CEPAE Nº 001/) 

 

Desenvolvimento de produto: Um vídeo composto com um vídeo do processo 

colaborativo O Processo Colaborativo. e um vídeo feito pelos alunos O Lixo não Se Cria 

Sozinho., tirado de uma coletânea de 23 curtas-metragens produzidos por outros alunos 

Especificação: “O Processo Colaborativo” é um vídeo com práticas pedagógicas 

colaborativas desenvolvido entre professores e alunos, de aproximadamente 16 minutos e 7 

segundos; e “O Lixo Não Se Cria Sozinho” é um curta-metragem de 4 minutos e 34 segundos 

de duração. O curta é produção própria dos alunos, em horário de aula, conjuntamente com 

ações colaborativas dos professores, coordenação pedagógica da escola, responsáveis e 

comunidade. Portanto, este produto pode corroborar a prática pedagógica em uma perspectiva 

empírico-teórica que privilegia a educação básica para todos: o ensino colaborativo e a visão 

sistêmica da vida. 

 

3 REGISTRO(S) E DISPONIBILIZAÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL 

 

 

FINALIDADE PRODUTO EDUCACIONAL 

 

http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/644495
http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/644858
https://youtu.be/XwvEC--eZlE
https://youtu.be/7f7MdK1Lvi8
https://youtu.be/7f7MdK1Lvi8
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Professores e estudantes dos anos iniciais da Educação Básica. 

 

PÚBLICO ALVO DO PRODUTO EDUCACIONAL 

 

 

IMPACTO DO PRODUTO EDUCACIONAL 

 

 

O Produto Educacional foi vivenciado (aplicado, testado, desenvolvido, trabalhado) 

em situação escolar real? 

 

( x ) Sim ( ) Não 

Em caso afirmativo, descreva essa situação escolar 

 

Nome da Instituição Escolar: Colégio Estadual Olavo Bilac; 

Rede de ensino a qual pertence: Secretaria Estadual de Goiás 

Nível de Ensino: Ensino Médio - noturno; 

Ano escolar: 2019 

Quantidade de Sujeitos Envolvidos: 4 professores, 1 diretora, 1 coordenadora, 2 alunos e 

1 responsável. 

Duração da vivência: Foi vivenciado durante um ano, com início em janeiro do ano de 

2019 e finalização em dezembro do mesmo ano, no Colégio Estadual Olavo Bilac, em 

Goiânia - Go 

Turno: noturno; 

No primeiro semestre: foram desenvolvidas atividades em sala de aula 

No segundo semestre: coletas de dados e  atividades voltadas à produção da coletânea de 

curtas-metragens. 

O Produto Educacional apresenta: 

 

( x ) Alto impacto – Produto gerado no Programa, aplicado e transferido para um sistema, 

no qual seus resultados, consequências ou benefícios são percebidos pela sociedade. 

 

( ) Médio impacto – Produto gerado no Programa, aplicado no sistema, mas não foi 

transferido para algum segmento da sociedade. 

 

( ) Baixo impacto – Produto gerado apenas no âmbito do Programa e não foi aplicado nem 

transferido para algum segmento da sociedade. 
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O impacto do Produto Educacional é: 

( x ) Real - efeito ou benefício que pode ser medido a partir de uma produção que se 

encontra em uso efetivo pela sociedade ou que foi aplicado no sistema (instituição, escola, 

rede, etc). Isso é, serão avaliadas as mudanças diretamente atribuíveis à aplicação do 

produto com o público-alvo. 

 

( ) Potencial - efeito ou benefício de uma produção previsto pelos pesquisadores antes de 

esta ser efetivamente utilizada pelo público-alvo. É o efeito planejado ou esperado. 

 

 

 

REPLICABILIDADE ABRANGÊNCIA DO PRODUTO EDUCACIONAL 

 

 

O Produto Educacional pode ser repetido, mesmo com adaptações, em diferentes 

contextos daquele em que o mesmo foi produzido. 

 

( x ) Sim ( ) Não 

A abrangência territorial do Produto Educacional, que indica uma definição precisa 

de sua vocação, é 

( ) Local ( ) Regional ( x ) Nacional ( ) Internacional 

 

COMPLEXIDADE DO PRODUTO EDUCACIONAL 

 

 

( x ) Alta complexidade - O produto é concebido a partir da observação e/ou da prática do 

profissional e está atrelado à questão de pesquisa da dissertação/tese, apresenta método 

claro. Explica de forma objetiva a aplicação e análise do produto, há uma reflexão sobre o 

produto com base nos referenciais teórico e teórico-metodológico, apresenta associação de 

diferentes tipos de conhecimento e interação de múltiplos atores - segmentos da sociedade, 

identificável nas etapas/passos e nas soluções geradas associadas ao produto, e existem 

apontamentos sobre os limites de utilização do produto. 

 

( ) Média complexidade - O produto é concebido a partir da observação e/ou da prática do 

profissional e está atrelado à questão de pesquisa da dissertação/tese. Apresenta método 

claro e explica de forma objetiva a aplicação e análise do produto, resulta da combinação de 

conhecimentos pré-estabelecidos e estáveis nos diferentes atores - segmentos da sociedade. 

 

( ) Baixa complexidade - O produto é concebido a partir da observação e/ou da prática do 

profissional e está atrelado à questão de pesquisa da dissertação/tese. Resulta do 

desenvolvimento baseado em alteração/adaptação de conhecimento existente e estabelecido 

sem, necessariamente, a participação de diferentes atores - segmentos da sociedade. 

 

( ) Sem complexidade - Não existe diversidade de atores - segmentos da sociedade. Não 

apresenta relações e conhecimentos necessários à elaboração e ao desenvolvimento do 

produto. 

 



  

 

O Produto Educacional possui: 

 

( ) Alto teor inovativo - desenvolvimento com base em conhecimento inédito. 

( x ) Médio teor inovativo - combinação e/ou compilação de conhecimentos pré- 

116    estabelecidos. 

 

( ) Baixo teor inovativo - adaptação de conhecimento existente. 

O Produto Educacional foi transferido e incorporado por outra instituição, organização ou 

sistema, passando a compor seus recursos didáticos/pedagógicos? 

 

( ) Sim ( x ) Não 

 

INOVAÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL 

 

 

TRANSFERÊNCIA DO PRODUTO EDUCACIONAL 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
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COLETÂNEA DE CURTAS 

 
 

 

 

Produto Educacional apresentado ao Programa de 

Pós-Graduação em Ensino na Educação Básica 

como requisito para obtenção para o título de 

Mestre(a) em Ensino na Educação Básica  

 

Área de Concentração: Ensino na Educação Básica 

 

Linha de Pesquisa: Práticas escolares e aplicação do 

conhecimento 

 

Orientador (a): Dr(a). Deise Nanci de Castro 

Mesquita 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOIÂNIA 

2022
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TIPO DE PRODUTO EDUCACIONAL 

(De acordo com a Resolução PPGEEB/CEPAE Nº 001/2019) 

VÍDEO 

 

Desenvolvimento de produto: Um vídeo composto com um vídeo do processo colaborativo 

O Processo Colaborativo e um vídeo feito pelos alunos O Lixo não Se Cria Sozinho., tirado 

de uma coletânea de 23 curtas-metragens produzidos por outros alunos. 

Especificação: “O Processo Colaborativo” é um vídeo com práticas pedagógicas 

colaborativas desenvolvido entre professores e alunos, de aproximadamente 16 minutos e 7 

segundos; e “O Lixo Não Se Cria Sozinho” é um curta-metragem de 4 minutos e 34 segundos 

de duração. O curta é produção própria dos alunos, em horário de aula, conjuntamente com 

ações colaborativas dos professores, coordenação pedagógica da escola, responsáveis e 

comunidade. Portanto, este produto pode corroborar a prática pedagógica em uma perspectiva 

empírico-teórica que privilegia a educação básica para todos: o ensino colaborativo e a visão 

sistêmica da vida. 

 

DIVULGAÇÃO  

( x) Filme 

(   ) Hipertexto 

(   ) Impresso 

(x ) Meio digital 

(   ) Meio Magnético 

(   ) Outros. Especificar: ___ 

 

 

FINALIDADE PRODUTO EDUCACIONAL  

Produto disponibilizado a professores e escolas de Educação Básica, com o intuito de 

desenvolver uma prática pedagógica colaborativa, bem como incentivar aulas com a 

linguagem audiovisual, possibilitando uma formação integral, bem como colaborar para 

pesquisas acadêmicas. 

  

PÚBLICO ALVO DO PRODUTO EDUCACIONAL  

Professores e estudantes dos anos iniciais da Educação Básica. 

 

https://youtu.be/XwvEC--eZlE
https://youtu.be/7f7MdK1Lvi8
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IMPACTO DO PRODUTO EDUCACIONAL 

O Produto Educacional apresenta:  

 

(X) Alto impacto – Produto gerado no Programa, aplicado e transferido para um sistema, no 

qual seus resultados, consequências ou benefícios são percebidos pela sociedade. 

 

(  ) Médio impacto – Produto gerado no Programa, aplicado no sistema, mas não foi 

transferido para algum segmento da sociedade. 

 

(   ) Baixo impacto – Produto gerado apenas no âmbito do Programa e não foi aplicado nem 

transferido para algum segmento da sociedade. 

Área impactada pelo Produto Educacional: 

 

(   ) Ensino 

(   ) Aprendizagem 

(   ) Econômico 

(   ) Saúde  

(   ) Social  

(   ) Ambiental  

(   ) Científico  

O impacto do Produto Educacional é: 

(X) Real - efeito ou benefício que pode ser medido a partir de uma produção que se encontra 

em uso efetivo pela sociedade ou que foi aplicado no sistema (instituição, escola, rede, etc). 

Isso é, serão avaliadas as mudanças diretamente atribuíveis à aplicação do produto com o 

público-alvo. 

 

(   ) Potencial - efeito ou benefício de uma produção previsto pelos pesquisadores antes de esta 

ser efetivamente utilizada pelo público-alvo. É o efeito planejado ou esperado. 

O Produto Educacional foi vivenciado (aplicado, testado, desenvolvido, trabalhado) em 

situação real, seja em ambiente escolar formal ou informal, ou em formação de 

professores (inicial, continuada, cursos etc)? 
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( X ) Sim         (   ) Não 

Em caso afirmativo, descreva essa situação  

 

Nome da Instituição Escolar: Colégio Estadual Olavo Bilac; Rede de ensino a qual pertence: 

Secretaria Estadual de Goiás Nível de Ensino: Ensino Médio - noturno; 

Ano escolar: 2019 

Quantidade de Sujeitos Envolvidos: 4 professores, 1 diretora, 1 coordenadora, 2 alunos e 

1 responsável. 

Duração da vivência: Foi vivenciado durante um ano, com início em janeiro do ano de 2019 e 

finalização em dezembro do mesmo ano, no Colégio Estadual Olavo Bilac, em Goiânia - Go 

Turno: noturno; 

No primeiro semestre: foram desenvolvidas atividades em sala de aula 

No segundo semestre: coletas de dados e  atividades voltadas à produção da coletânea de 

curtas-metragens. 

 

REPLICABILIDADE ABRANGÊNCIA DO PRODUTO EDUCACIONAL 

O Produto Educacional pode ser repetido, mesmo com adaptações, em diferentes 

contextos daquele em que o mesmo foi produzido.  

 

( X ) Sim         (   ) Não 

A abrangência territorial do Produto Educacional, que indica uma definição precisa de 

sua vocação, é 

 

(   ) Local         (   ) Regional          (X) Nacional         (   ) Internacional 

 

COMPLEXIDADE DO PRODUTO EDUCACIONAL 

O Produto Educacional possui:  

 

(X) Alta complexidade - O produto é concebido a partir da observação e/ou da prática do 

profissional e está atrelado à questão de pesquisa da dissertação/tese, apresenta método claro. 

Explica de forma objetiva a aplicação e análise do produto, há uma reflexão sobre o produto 

com base nos referenciais teórico e teórico-metodológico, apresenta associação de diferentes 
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tipos de conhecimento e interação de múltiplos atores - segmentos da sociedade, identificável 

nas etapas/passos e nas soluções geradas associadas ao produto, e existem apontamentos sobre 

os limites de utilização do produto. 

 

(   ) Média complexidade - O produto é concebido a partir da observação e/ou da prática do 

profissional e está atrelado à questão de pesquisa da dissertação/tese. Apresenta método claro 

e explica de forma objetiva a aplicação e análise do produto, resulta da combinação de 

conhecimentos pré-estabelecidos e estáveis nos diferentes atores - segmentos da sociedade. 

 

(   ) Baixa complexidade - O produto é concebido a partir da observação e/ou da prática do 

profissional e está atrelado à questão de pesquisa da dissertação/tese. Resulta do 

desenvolvimento baseado em alteração/adaptação de conhecimento existente e estabelecido 

sem, necessariamente, a participação de diferentes atores - segmentos da sociedade. 

 

(   ) Sem complexidade - Não existe diversidade de atores - segmentos da sociedade. Não 

apresenta relações e conhecimentos necessários à elaboração e ao desenvolvimento do 

produto.  

 

INOVAÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL 

O Produto Educacional possui:  

 

(   ) Alto teor inovativo - desenvolvimento com base em conhecimento inédito. 

 

(X) Médio teor inovativo - combinação e/ou compilação de conhecimentos pré-

estabelecidos. 

 

(   ) Baixo teor inovativo - adaptação de conhecimento existente. 

 

FOMENTO 

Houve fomento para elaboração ou desenvolvimento do Produto Educacional? 

(   ) Sim         (   ) Não 

 

 



10 

 

 

Em caso afirmativo, escolha o tipo de fomento: 

 

(   ) Programa de Apoio a Produtos e Materiais Educacionais do PPGEEB 

(   ) Cooperação com outra instituição 

(   ) Outro. Especifique: ____ 

 

REGISTRO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL  

Houve registro de depósito de propriedade intelectual  

 

(   ) Sim         (X) Não 

 

Em caso afirmativo, escolha o tipo: 

(   ) Licença Creative Comons 

(   ) Domínio de Internet  

(   ) Patente  

(   ) Outro. Especifique: ____ 

 

Informe o código de registro: _____ 

  

 

TRÂNSFERÊNCIA DO PRODUTO EDUCACIONAL 

O Produto Educacional foi transferido e incorporado por outra instituição, organização ou 

sistema, passando a compor seus recursos didáticos/pedagógicos?  

 

(   ) Sim         (X) Não 

 

DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA DO PRODUTO EDUCACIONAL 

 

O Produto Educacional foi apresentado (relato de experiência, comunicação científica, 

palestra, mesa redonda, etc) ou ministrado em forma de oficina, mini-curso, cursos de 
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extensão ou de qualificação etc. em eventos acadêmicos, científicos ou outros?  

 

(X) Sim         (   ) Não 

Em caso afirmativo, descreva o evento e a forma de apresentação:  

 

Escola de educação básica para todos! [E-book] / organizadoras, Deise Nanci de Castro 

Mesquita, Maria Alice de Sousa Carvalho Rocha, Silvana Matias Freire. - Goiânia : Cegraf 

UFG,2021. 

 

Escola de educação básica para todos : volume V [livro eletrônico] / Organizadores Deise 

Nanci de Castro Mesquita. – 1. ed. – Goiânia : Editora Espaço Acadêmico, 2020. 

 

VII Seminário de Dissertação, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2020. 

 

 

 

 

O Produto Educacional foi publicado em periódicos científicos, anais de evento, livros, 

capítulos de livros, jornais ou revistas?  

 

(X ) Sim         (   ) Não 

Em caso afirmativo, escreva a referência completa de cada publicação:  

 

Escola de educação básica para todos! [E-book] / organizadoras, Deise Nanci de Castro 

Mesquita, Maria Alice de Sousa Carvalho Rocha, Silvana Matias Freire. - Goiânia : Cegraf 

UFG,2021.p 87. 
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REGISTRO(S) E DISPONIBILIZAÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL 

 

Produto Educacional Registrado na Plataforma EduCAPES com acesso disponível no link: 

O vídeo “ Processo Colaborativo” http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/644858 

O vídeo “O lixo Não se Cria Sozinho” http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/644495 

Produto Educacional disponível, como apêndice da Dissertação de Mestrado do qual é fruto, 

na Biblioteca de Teses e Dissertações da Universidade Federal de Goiás (UFG) 

(https://repositorio.bc.ufg.br/tede/ ).  

 

 

http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/644858
https://repositorio.bc.ufg.br/tede/
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ALVES, Denízia Rosa Ferreira. 2022. Produto Educacional relativo à Dissertação (Mestrado 

em Ensino na Educação Básica) - Programa de Pós Graduação em Ensino na Educação 

Básica, Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação, Universidade Federal de Goiás, 

Goiânia, GO. 

RESUMO 

O tema desta dissertação é “O ensino colaborativo nas práticas pedagógicas: possibilidades 

para efetivação de uma escola para todos na educação básica”, e foi realizada no âmbito do 

Curso de Mestrado Profissional Stricto Sensu do Programa de Pós-Graduação em Ensino na 

Educação Básica do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação (CEPAE) da 

Universidade Federal de Goiás (UFG), e a partir dela foi elaborada este Produto Educacional, 

que tem objetivo principal investigar as possibilidades de atuação de diversos sujeitos 

envolvidos na instituição escolar por meio de práticas pedagógicas colaborativas. O interesse 

em desenvolver um estudo mais aprofundado sobre este assunto vem das experiências em sala 

de aula e pela percepção de que a inclusão de todos os alunos na escola não vem acontecendo. 

Para nortear a investigação, este projeto tem por problemática a seguinte indagação: “como 

incluir, por meio de ações colaborativas, todos os alunos no processo de ensino-

aprendizagem, sem que haja padronização/classificação/exclusão dos sujeitos?”. Para 

alicerçar este trabalho, elegemos como base teórica da pesquisa os autores Jacques Rancière 

(2010), Maria José Esteves de Vasconcellos (2006), Maria Teresa Eglér Mantoan (2015) e 

Paulo Freire (2021), além de legislação esparsa e a Constituição Federal Brasileira (1988). O 

percurso metodológico traçado pela pesquisa-ação contou com a participação de professores, 

alunos, gestores, pais, comunidades em geral e profissionais de diferentes áreas do 

conhecimento, que, voluntariamente, somaram ao nosso projeto suas experiências pessoais e 

profissionais. Enfim, desenvolvemos uma rede colaborativa com esses participantes, na visão 

de um pensamento sistêmico. O desenvolvimento da pesquisa com os alunos do Colégio 

Estadual Olavo Bilac levou-nos a constatar que cada sujeito ali pode experimentar a 

emancipação e a autonomia na construção do saber. A produção dos curtas-metragens pelos 

educandos foi uma demonstração de quão longe pode ir o aluno quando visto como detentor 

de uma capacidade de não apenas aprender, mas de ensinar e de contribuir para a construção 

do produto educacional. 

Palavras-Chaves: Escola para todos. Ensino Colaborativo. Educação Básica. Produto 

Educacional.  
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Introdução 

 

DOS ANTECEDENTE AOS CURTAS: O PROCESSO DE 

ENSINO/APRENDIZAGEM COLABORATIVO 

  

O estudo que antecedeu as produções audiovisuais foi gerado, basicamente, por meio 

de um trabalho que passou por um processo de colaboração entre diversos sujeitos lotados 

direta e indiretamenteno Colégio Estadual Olavo Bilac, em Goiânia-Go 

Nas referidas aulas foram apresentados textos da “Disciplina Científica Linguagem 

AudioVisual”, com texto de Walter Benjamin, cuja obra e pensamento foram analisados em 

nossos estudos. Como também sobre figuras fraturadas, com base no projeto “Imagem como 

Pensamento: Diálogos com a Filosofia e Imagem em Georges Didi-Huberman”,  que foi 

estudado e, em seguida,  ressignificada em minhas aulas no mesmo colégio.   

Os trabalhos práticos, sustentados por estas bases teoricas, os alunos fizeram valendo-

se de recortes de revistas e jornais, ressaltando os temas atuais, como, por exemplo, as 

queimadas, as lutas em família, o desmatamento, as doenças que ameaçam a humanidade e 

outros temas de relevância reconhecida por todos. Pedi aos alunos que se organizassem em 

pequenos grupos e tirassem fotos ou recortassem imagens de temas variados e apresentassem 

em forma de cartazes.  

Em outra ocasião, ainda com base em estudos na disciplina de linguagem audiovisual , 

organizamos a sala em círculo para falarmos sobre o papel e o significado dos sonhos na vida 

do ser humano. Numa alusão a Sigmund Freud. O objetivo era trabalhar a representação das 

imagens na realidade ou a desconstrução delas. 

Também levei fotografias de alunos de outra escola onde trabalhava em 

2019, os quais realizaram o projeto de apadrinhamento de 10 famílias da cooperativa de 

material reciclável. E organizamos uma roda de conversa sobre o papel da educação para a 

sociedade, e o que ela pode fazer para mudar e intervir na vida das pessoas e suas 

realidades. Todo nosso trabalho fazia, em linhas gerais, referência à obra de Paulo Freire, 

autor que, entre outros,  nos dava suporte teórico em nossas pesquisa. 

Fizemos a leitura de trechos da obra “Casca”, de autoria de Georges Didi-Huberman, 

com reflexão sobre o poder da imagem através dos tempos e a imagem como denúncia.  
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Alguns curtas exibidos na disciplina de linguagem audiovisual também foram 

apresentados na sala de aula, como “Limite”, de Mário Peixoto” (1931), sobre o poder da 

imagem que, por si só, narra, a despeito da falta de palavras escritas ou pronunciadas. Este 

curta foi apresentado aos alunos com o objetivo de trabalhar a influência e o impacto que a  

imagem não verbal, ou não escrita,  exerce sobre as pessoas.  

Outro vídeo que levamos, da lavra de Jorane Castro, intitulado “Invisíveis Prazeres 

Cotidianos”, foi o gancho que precisávamos para trabalhar o tema do poder dos blogues e das 

redes sociais.  Um espelho para a maior parte do público, que acaba por se identificar nos 

personagens da projeção, com suas necessidades de likes e visualizações crescentes nas redes 

sociais. E, por certo, de serem aprovados sempre por seus “fiéis seguidores”.  

Era o vídeo que precisávamos para aquecer a turma e prepará-la para uma roda de 

conversa, com o palpitante tema "Quem vê quer ser visto”.   

Foram experiências  muito boas porque os temas fazem parte do quotidiano dos 

alunos, que vivem hoje imersos nas redes sociais.  

Outras atividades que fizemos se intensificaram no mês de novembro de 2019,  com 

auxílio de outras aulas. Com o consentimento da direção da escola, os alunos podiam sair da 

sala para organizar as produções e a captação de imagens diversas para as filmagens.  

Outro exercício que fizemos foi o da escuta de qualidade dos alunos. E o exercício do 

reconhecimento da complexidade do sujeito, por meio de estudos voltados para o pensamento 

sistêmico, cujo suporte teórico encontramos na obra da professora Maria José Esteves de 

Vasconcellos. Por isso, o reconhecimento da verdade do outro, que nos leva a acatar outras 

descrições que não sejam exatamente as nossas ou de quem seja nosso “escolhido”. Isso traz 

como resultado nossa capacidade de reconhecer a intersubjetividade presente no nosso meio 

ambiente social, familiar, profissional e, por certo, escolar.  

Os alunos selecionados foram convidados a participar através de uma explicação sobre 

sua realização durante uma reunião realizada no interior da escola, em horário regular de aula, 

ocasião em que estiveram presentes os educandos, participantes da pesquisa, seus 

responsáveis legais e a diretora da unidade escolar indicada. 

Após a referida reunião, os responsáveis legais pelos alunos foram convidados para 

uma conversa em particular, de forma individualizada, em que foram esclarecidos todos os 

aspectos da pesquisa, inclusive a garantia de preservação da imagem e anonimato dos 

participantes, uma vez que tal exigência é uma segurança para cada uma das partes envolvidas 

e expostas no trabalho. 
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A participação de cada um dos estudantes na pesquisa foi voluntária, livre de qualquer 

pressão ou promessa por parte da professora, após autorização dos responsáveis legais dos 

educandos. Para tanto, foi providenciada a assinatura do termo de consentimento 

livre/voluntário. 

Partimos para a prática de construção de um painel de imagens com recortes e 

narrativas para possíveis temas das produções audiovisuais, com revistas de diversas 

variedades e informações, como Veja, IstoÉ, Galileu e outras  similares.  

Os alunos fizeram pequenos grupos relacionais, e foram estimulados a buscar imagens  

para, então, produzir algo escrito ou por meio de colagem, a respeito do tema encontrado nas 

publicações, devendo relacioná-lo à sua própria experiência ou conhecimento prévio a 

respeito  do assunto que havia despertado o seu interesse. Ou seja, uma atividade que 

corrobora, mais uma vez, com o didatismo brilhante já citado neste trabalho: “Para ensinar a 

turma toda, parte- se do fato de que os alunos sempre sabem alguma coisa, de que todo 

educando pode aprender, mas no tempo e do jeito que lhe é próprio e de acordo com seus 

interesses e capacidades.” (MANTOAN, 2015, p.71). 

 

 

 
 

Figura 2- Recortes e pesquisa 

para criação de painel de ideias. 

 

 

 
Figura 3 - Inspiração e criação em 

sala a partir dos recortes no quadro de 

ideias. 
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Figura 4- Ideias que fluem dos 

recortes. Retratos do cotidiano em 

reflexo no painel. 

 

 
Figura 5 - Compromisso em 

elaborar painel. Colagem de 

imagens significativas 

 

O objetivo do trabalho era despertar o lado curioso e o interesse dos alunos por temas 

relevantes da atualidade. Separamos os temas em pequenos grupos e, em seguida, os alunos 

buscaram imagens nas revistas relacionadas a eles. E, a partir das imagens, foram 

desenvolvidos os enredos para cada figura, podendo ser ficção ou uma história real. Cada 

aluno deveria, em seguida, relatar no seu caderno o que fora debatido, dando, assim, a 

oportunidade a cada um de demonstrar sua capacidade de se expressar e de se deixar conhecer 

melhor pelos colegas. 

A cada momento, diante de qualquer experiência, por mais simples que pudesse  

parecer, pudemos ver a riqueza da variedade de talentos, aptidões e aspirações do indivíduo. 

“Uma característica central da visão sistêmica é sua não linearidade: todos os sistemas 

vivos são redes complexas - isto é, são, em um alto grau, não lineares” (CAPRA, 2016, p.15), 

ou seja, cada sujeito revela, a cada instante, não estar na mesma linha reta, juntamente com os 

demais. E os demais também não. As relações em sala de aula são um recorte do que existe 

em tudo, e em todos os meios. Prevalece, como vemos por meio da visão sistêmica, que todos 

guardam sua individualidade e subjetividade. 

Mas estamos todos, também, num campo de forte influência que emana do entusiasmo 

de nosso semelhante. Ou seja, mesmo que determinado aluno não tenha interesse, por 

exemplo, por futebol, poderá ficar impactado com a exposição de imagens e com a forma 

como o aluno “apaixonado” pelo referido esporte se expressa, e expõe as ideias registradas 

em seu painel. E isso pode acontecer com os mais variados assuntos. Assim, a experiência do 

“quadro de ideias” evidenciou também uma característica de “uma mente sistêmica”, que é 

aptidão em acatar outras descrições a fim de se revelar a intersubjetividade, a variação de 
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particularidades, talentos, aptidões, opiniões a respeito dos mais variados assuntos. 

(VASCONCELLOS, 2006, p.151). E até mesmo para que ficassem mais evidentes as 

“digitais” dos alunos, e não as dessa professora, evitamos dar explicações de como eles 

deveriam colocar as imagens e a forma de expressá-las. 

Importante ressaltar que a pesquisa foi feita com os alunos nas escolas mencionadas 

durante o período letivo. Assim, evidentemente, como profissional, tinha o compromisso de 

me atentar não apenas ao cumprimento do cronograma da pesquisa, mas, também ao conteúdo 

programático determinado pela Secretaria de Educação. Eram atividades ministradas 

simultaneamente, para que nenhum lado ficasse prejudicado. Isso, no início da pesquisa, pois 

algum tempo depois, no entanto, a direção da escola aceitou que priorizasse a pesquisa, 

enquanto os demais professores continuariam com o cronograma normal. 
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1 Processo Colaborativo 

 

A princípio, não tinha intenção de trabalhar as produções audiovisuais com todas as 

turmas. Ficaria com as outras turmas apenas com o recorte de imagem e o painel das ideias. 

Mas os outros alunos, ouvindo que faria um curta naquela turma, também quiseram fazer, 

numa demonstração do poder de influência que os envolvidos exerceram sobre os demais. O 

processo colaborativo foi gravado, e está disponibilizando no link 

:https://www.youtube.com/watch?v=XwvEC--eZlE 

Na primeira reunião, com o grupo escolar, apresentei o projeto de pesquisa e propus, 

de imediato, um trabalho interdisciplinar sobre a obra do poeta popular Patativa do Assaré, 

que os alunos conheceram a partir de alguns textos publicados no material de apoio da 

Secretaria de Educação do Estado, utilizado por eles. Imaginei, inicialmente, que poderia 

haver um eixo comum entre as disciplinas, e que poderia gerar, com isso, ótimas produções. 

 
 

 

 

Figura 6 - Primeira reunião na escola 

com professores. A gênese do projeto 

 
 

 

 

Figura 7- Início dos primeiros ensaios e 

“plantio da semente” com discussão de tema 

 

Devido ao fato de o artista ser popular, e com uma linguagem simples e acessível, a 

ideia agradou aos alunos. E eu queria muito mesmo tomar este artista como tema de nossas 

pesquisas e trabalhos. Isto porque, em alguns de seus textos, havia personagens que recebiam 

muitos rótulos e discriminação; também, porque ele era, de certa forma, um artista autodidata 

e, possivelmente, emancipado; e parecia que havia construído uma inteligência à custa de sua 

própria experiência, e não como fruto de influência de ensino superior. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XwvEC--eZlE
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Adaptando o material didático da Superintendência de Ensino Médio para as produções 

audiovisuais. 

 
 

 

Figura 8 - Atividade em material 

didático. Patativa do Assaré ( 1) 

 

 

Figura 9- Atividade em material 

didático. Patativa do Assaré (2) 

 

Depois da escolha das imagens e discussão houve a apresentação dos trabalhos para os 

colegas. Ampliando o diálogo e levantando outras hipóteses para o tema. “Compreender não é 

mais do que traduzir, isto é, fornecer o equivalente de um texto, mas não sua razão”. 

(RANCIÈRE, 2010, p. 27). 

Saímos com frequência da sala de aula, em roda de conversa. Nossa equipe de 

professores não tinha domínio na técnica de edição ou de filmagem, mas “(...) não era o saber 

do mestre que ensinava ao aluno, nada o impedia de ensinar outra coisa além de seu próprio 

saber: ensinar o que ignorava”. (RANCIÉRE, 2010, p.33). 

Ter participado da disciplina Produção Científica em Linguagem Visual e Audiovisual 

(PPGEEB/CEPAE/UFG) durante o mestrado foi algo marcante para minha formação, pois 

despertou em mim a inspiração para desenvolver com meus alunos do ensino médio, 

estudantes na escola Olavo Bilac, onde desenvolvi minha pesquisa, um trabalho semelhante 

ao que foi realizado durante a disciplina. E, para isso, para que os educandos pudessem, 

também, se despertar e se entusiasmar com a possibilidade de um trabalho parecido, convidei 

os estudantes Kaio Régis e Gabriel Rodrigues para visitar minha escola. O objetivo do convite 

foi para que eles conversassem com os alunos sobre a produção que eles haviam feito como 

Trabalho de Conclusão de Ensino Médio (TCEM), no CEPAE, e que explicassem como 

haviam chegado à escolha do tema. 

No dia 20 de setembro de 2019, os dois alunos foram ao colégio, ocasião em que 

pudemos presenciar uma troca muito preciosa de conhecimento que os convidados 

demonstraram aos anfitriões. E estes, por sua vez, fizeram perguntas pertinentes ao tema que 
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levaram o interesse pela produção de vídeos aumentar, acreditando que a experiência dos 

alunos ali convidados era um estímulo para produções tão relevantes quanto aquelas que 

acabavam de contemplar. 

Os alunos   convidados   haviam   passado   por   um   processo   de   emancipação   e 

amadurecimento que os qualificava a incentivar os nossos a trilhar o mesmo caminho. Com 

Rancière aprendemos que “só verifica sua inteligência aquele que fala a um semelhante, capaz 

de verificar a igualdade das duas inteligências”. ( RANCIÈRE, 2010, P.65). 

1.1 Cinema se aprende vendo e fazendo 

 

Como parte das atividade da disciplina Produção Científica em Linguagem Visual e 

Audiovisual, fizemos uma visita ao auditório da Universidade, no dia 14 de outubro de 2019. 

O objetivo era participar do evento “Experiências colaborativas: trabalho de campo e 

narrativas audiovisuais”, cujo convidado especial era o professor José Ribeiro (FAV/UFG). 

Na ocasião, houve uma troca bastante proveitosa de experiências entre professores e 

alunos. O tema central do evento girou em torno da captação de imagens significativas para a 

produção de um vídeo, com diversas orientações para que o resultado das produções 

expressasse o aspecto profissional e, ao mesmo tempo, poético, com imagens, palavras e, 

sobretudo, a presença, às vezes oculta, do produtor, como meios condutores de emoção e 

verdade. 

A fim de experimentar no colégio, como professora, o que eu, aluna, aprendia no 

mestrado, já no dia seguinte, 15 de outubro de 2019, iniciei o processo de ressignificação, 

levando o conteúdo previamente aprendido para o contexto dos meus alunos. Na escola, 

continuamos a apresentação dos curtas indicados pela disciplina, com orientações relevantes 

acerca da captação de imagens, escolha de um tema, trilha musical coerente com as imagens 

captadas pelos produtores dos vídeos, 

Um dos aspectos positivos observados nestas ressignificações foram as apreensões 

sempre crescentes por parte dos alunos. Cada vez que eu, como professora, levava algo novo, 

era um estímulo maior para as produções. E os depoimentos de outros estudantes da mesma 

faixa etária e grau de instrução, além da experiências de outros com mais idade, também 

serviam como notável estímulo para os curtas que, em breve, os alunos estariam apresentando 

em suas mostras. “Há inteligência ali onde cada um age, narra o que ele fez e fornece os 

meios de verificação da realidade de sua ação.” (RANCIÈRE, 2010, p.55) 
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Dias depois, em 05 de outubro de 2019, os alunos do colégio colocaram em prática as 

orientações acerca da captação de imagens, após ressignificação do conteúdo estudado por 

mim na disciplina do mestrado; e saíram para o pátio em busca de imagens flagrantes que 

poderiam, de uma forma ou outra, expressar algo sobre sua realidade. 

  

 

Depois da primeira reunião e acordado como seria a prática pedagógica e onde cada 

professor irá atuar, a produção da coletânea dos curtas partiu para as rodas de conversas dos 

temas e a colaboração efetiva dos professores e a equipe diretiva, pensando sistemicamente, 

respeitando a complexidade, da instabilidade e da intersubjetividade dos sujeitos e do mundo 

em que eles estão. Houve uma transformação do paradigma de inclusão: incluir a todos sem 

classificação ou rotulação. 

Na primeira reunião, definimos que iríamos reconhecer a constituição da realidade que 

os alunos traziam, e só validar as inúmeras realidades. E, como professores, padrinhos e 

observadores, nós incluímos neste trabalho, ensinando e aprendendo com os educandos. 

Neste processo todo de produção, houve diversas situações em que se observou a 

prática da inclusão. Colegas com dificuldade de se comunicar receberam apoio e 
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encorajamento dos demais alunos, participantes dos curtas. Além, evidentemente, do apoio 

mútuo ao elaborar os roteiros. Alguns emprestaram acessórios de uso pessoal para que outros 

pudessem compor o visual de seu personagem. Até os familiares se envolveram de maneira 

intensa. Houve uma mãe que levou vários colegas da filha para sua casa, para que pudessem 

estudar o roteiro, ensaiar e gravar. E chegou a emprestar o carro para gravar uma cena. Enfim, 

uma rede colaborativa, visando a um único fim: a participação e educação de todos. 

 

Quando vivemos a autenticidade exigida pela prática de ensinar-aprender, 

participamos de uma experiência total, diretiva, política, ideológica, gnosiológica, 

pedagógica, estética e ética, em que a boniteza deve achar-se de mãos dadas com a 

decência e com a seriedade. (FREIRE, 2021, p. 26). 

 

E foi trabalhando nos espaços de intersubjetividade, reconhecimento do sistema 

complexo escolar do aluno e dos professores, que o ensino e aprendizagem colaborativos 

precisavam estar de mãos dadas com a decência e com a seriedade, para que pudéssemos 

ampliar o foco de observação dos temas dos curtas pela variedade de observadores. 

Como professora, vejo minhas salas como um “recorte” do mundo. Um pedaço da 

sociedade “lá de fora”, com alunos que são pessoas das mais diversas características, origens, 

opiniões, cor, opções, preferências e classes sociais. E todos, unidos na mesma sala, dão a ela 

o aspecto de um ambiente onde há vida. A vida que se faz e se mostra com suas diferenças. 

E todos têm algo a acrescentar, se há entre eles a decisão de produzir um curta, por 

meio da linguagem audiovisual. Inicialmente, há que se ter uma ideia, um enredo, na mente. 

Uma mente criativa e sensível que pode ter “germinado” uma história a ser, mais do que 

contada, mostrada. E, até chegar a este estágio de ser “vista”, muitos talentos terão colaborado 

com os demais. 

A um aluno, com aptidões para o desenho, por exemplo, pode-se dar a incumbência de 

desenhar os cenários e cuidar do aspecto visual dos atores. A outro ou outra, que goste mais 

de falar e tem aptidão para interpretar e memorizar, pode ser dado o papel de uma das 

personagens. Outros cuidarão das músicas, outros da filmagem, outros da luz. Enfim, toda 

uma equipe levantada com sujeitos retirados do grupo de alunos, todos dotados de talentos e 

habilidades que, somados, darão vida ao produto elaborado pela turma. 

E isso foi o que de mais rico vi acontecer em minhas oito salas de aula. Como 

professora, pude testemunhar o papel inclusivo na produção dos curtas pelos alunos. Posso 

afirmar, sem dúvida, que nos trabalhos praticamente todos participaram de uma forma ou de 

outra. E alguns envolveram até mesmo seus familiares. 
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Portanto, estender a compreensão sistêmica da vida ao domínio social significa 

aplicar o nosso conhecimento dos padrões e princípios de organização básicos da 

vida, e, especificamente, a nossa compreensão das redes vivas, à realidade social 

(CAPRA, 2014, p. 378). 

 

O interesse demonstrado pelos alunos do Colégio Olavo Bilac pela linguagem 

audiovisual deu-se, entre outros motivos, pelo interesse em falar da realidade que os cercava. 

E, num segundo plano, por se verem como partes de uma rede viva, e que poderiam, cada um 

deles, de maneira individual, contribuir numa certa medida. Unindo-se a outros, numa 

colaboração, o resultado poderia ser melhor ainda. 

 

Nós temos textos e pesquisas que apontam que mais de 70% dos vídeos estudantis 

hoje no Brasil falam sobre questões sociais, como empoderamento feminino, 

questões raciais, bullying, e afetividade, são questões que a sociedade tem debatido 

até mesmo no Congresso Nacional e esses alunos com 12, 13, 15 anos de idade estão 

vivenciando tais questões e querem falar, querem ter a sua opinião, mostrar um 

pouco também do que eles querem apresentar e debater (SILVA, 2020, p. 150).  

 

A escolha pela linguagem audiovisual foi feita por ser ela uma linguagem que mais 

possibilita o trabalho coletivo entre os estudantes. E porque nela há diferentes possibilidades 

de funções para serem realizadas. Dessa forma, todos os sujeitos, nas suas diferenças e 

habilidades, podem, de alguma forma, encontrar o seu espaço para realizar sua participação na 

construção do projeto com que mais se identificam. 

A linguagem audiovisual é uma das modalidades de interação moderna que exercem, 

talvez, o maior fascínio sobre as pessoas, em especial os jovens. Cores, movimentos, sons, 

comunicação direta, com textos ou apenas imagens que, por si só, podem ser tão eloquentes 

quanto palavras ditas em sussurro ou através do grito. 

Por ser uma modalidade de interação, é mais uma opção à disposição da pessoa que 

queira se expressar. Não está acima das outras modalidades, como a escrita e a fala, mas pode 

ser um instrumento para ampliar a voz e dar vida à escrita. Isso porque não é composta por 

uma única linguagem, mas por ao menos três modalidades de linguagem: a verbal, a visual e a 

musical, ou sonora. E a mensagem que chega ao destinatário/telespectador é resultado de um 

somatório dessas e de outras modalidades de linguagem. 

Por sua característica de conjugação de linguagens que veiculam uma mensagem 

específica a seus destinatários, estejam eles à frente de um televisor, computador ou celular, a 

linguagem audiovisual pode requerer, em outras palavras, uma somatória de talentos. O 

talento é um substantivo abstrato, que requer alguém para que se manifeste. Ou seja, requer 
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uma pessoa por trás, alguém que faça algo acontecer. 

O mais interessante que verifiquei é que, como professora, sugeri, provoquei os 

alunos, levando-os a acreditar no potencial que cada um deles tinha, e que, com todos unidos 

no mesmo propósito, o resultado seria fascinante. Assim, quando eles produziram os vídeos, 

eles mesmos escolheram os temas. Como professora, sugeri alguns temas, mas eles 

organizaram, eles correram atrás de tudo o que necessitavam. Foram, enfim, os verdadeiros 

produtores. Não fui eu quem fez, eles fizeram. 

É claro que, devido à idade, e à falta de experiência, eles contaram com todo o apoio, 

não apenas meu, mas de todos os outros colegas professores e coordenação da escola, haja 

vista que nossa rede ali era composta por uma equipe muito grande e articulada, formada por 

alunos, professores, coordenadoras, diretora, familiares dos alunos, e até mesmo membros da 

comunidade próxima à escola, que numa atitude de incentivo e admiração pelo trabalho 

proposto, presenteou os professores com copos personalizados com referência ao “Primeiro 

Festival Curta os Curtas do Olavo Bilac”. 

 

Quando ele [o aluno] diz que não sabe gravar, ele pesquisa um vídeo que o ensina a 

gravar, ou que não sabe editar, vai lá pesquisa um vídeo que ensina a editar, ou seja, 

sempre que disser ou pensar que não sabe fazer isso, ele sozinho correrá atrás, ele 

tem que ir onde está o conhecimento (SILVA, 2020, p. 149). 

 

Com o objetivo traçado desde a primeira reunião de seguir um caminho democrático, 

com liberdade de escolha de temas e com a presença dos professores/padrinhos criativos e 

instigadores, os trabalhos foram, pouco a pouco, sendo produzidos. 

 

1.2 Segunda Reunião 

 

Na segunda reunião houve uma surpresa. O volume dos trabalhos aumentou muito em 

comparação ao primeiro encontro. No início, a previsão era de 1 (um) trabalho para cada 

turma. De repente, a expectativa aumentou em muito, saltando para 4 (quatro) trabalhos para 

cada turma. Houve uma explosão de animação, envolvimento e paixão dos alunos. Não é 

exagero afirmar que todos participaram, de uma forma ou de outra. O que confirmou o valor 

do processo de auto-organização do sistema. Muito do que se observou neste projeto foi 

alcançado pelo aspecto democrático que sempre procuramos impingir em tudo o que fizemos.  
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O educador democrático não pode negar-se ao dever de, na sua prática docente, 

reforçar a capacidade crítica do educando, sua curiosidade, sua insubmissão. Uma 

de  suas tarefas primordiais é trabalhar com os educandos a rigorosidade metódica 

com que devem se “aproximar” dos objetos cognoscíveis. E esta rigorosidade 

metódica não tem nada que ver com o discurso “bancário" meramente transferidor 

do perfil do objeto ou do conteúdo. É exatamente neste sentido que ensinar não se 

esgota no “tratamento” do objeto ou do conteúdo, superficialmente feito, mas se 

alonga à produção das condições implicam ou exigem a presença de educadores e de 

educandos criadores, instigadores, inquietos, rigorosamente curiosos, humildes e 

persistentes. (FREIRE, 2021, p 28). 

 

Acredito que, como professores, quando lançamos a proposta, já não temos mais o 

controle do que virá depois. A elevação nos números de trabalhos produzidos foi a 

confirmação de que ninguém controla o processo de produção dos alunos. Pois, se o que 

servimos a eles é a liberdade para produzir, não podemos prever o nível de “fertilidade 

criativa” de cada um, muito menos quando eles se somam como turma bem engajada e 

articulada. 

Diante desta experiência, parece viva a mensagem do livro bíblico conhecido como 

"Eclesiastes", de autoria do homem apontado como símbolo da sabedoria, Salomão, que diz: 

“Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás.” (Ec 11:1) e 

“Semeia pela manhã a tua semente e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual 

prosperará; se esta, se aquela ou se ambas igualmente serão boas.” (Ec 11:6). Ou seja, o que é 

lançado com generosidade, mesmo que seja pouco, apenas um pão, ou uma semente, voltará 

para nós de maneira multiplicada, para alimentar e satisfazer a todos. 

O que parecia, inicialmente, para alguns, ser apenas mais um “trabalho escolar” para 

lançar nota no diário, tornou-se um evento, uma experiência que marcou alunos, professores, 

e toda a comunidade envolvida. Todos saíram com uma sensação boa de saciedade, e 

experimentaram a sensação de crescimento, como a semente que é enterrada e que um dia 

nasce, cresce e se torna uma árvore frutífera, pois semeada e regada em colaboração. 

E o ensino/aprendizagem colaborativo ajudou neste reconhecimento de ser parte do 

sistema e ao mesmo tempo atuar nele. A pesquisa proporcionou esta perspectiva de 

“construção” em parceria dos curtas. Professores com professores se ajudando. Aluno com 

aluno se ajudando. E todos buscando soluções para aquilo que não estava dando certo. Todos 

na mesma direção e objetivo. 

Diante de tudo isso, nós, os professores, já com a realidade dos curtas produzidos 

pelos alunos, reunimo-nos para avaliar os seus desempenhos. E, como nosso sistema de 

ensino exige “uma nota” para o aluno “ser aprovado”, decidimos mudar o critério tradicional 
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de avaliação, não nos pautando pela qualidade e resultado do trabalho produzido. Assim ficou 

decidido nesta segunda reunião: outros critérios seriam utilizados por nós, professores. 

 

 

 

1.2.1 Avaliar o produto 

 

Concluímos que, muito mais que avaliar o produto, como resultado, vale apreciar a 

intensidade do envolvimento de cada um ao elaborar o trabalho. A presença de cada aluno na 

equipe, o sorriso estampado no rosto ao ensaiar as falas e errar mais de uma vez, até que 

ficasse conforme pedia o roteiro. Enfim, o estar presente de maneira constante, numa intensa 

colaboração e suporte mútuo, foi uma prova que obtivemos da relevância do ensino 

colaborativo experimentado na escola. 

 

A avaliação muda de sentido para ser coerente com as inovações propostas pela 

inclusão. Acompanha-se o percurso de cada estudante do ponto de vista do 

desenvolvimento de seus conhecimentos para resolver problemas de toda ordem, 

mobilizando conteúdos acadêmicos e outros meios que possam ser úteis para chegar 

a soluções pretendidas (MANTOAN, 2015, p. 74) 

 

Como pesquisadora neste trabalho, firmei minhas observações nas relações 

colaborativas. A linguagem audiovisual foi muito útil para analisar o ensino colaborativo para 

educação de todos. O que ampliou minha observação foi no instante em que me deparei com a 

possibilidade de fazer os curtas-metragens. Não sozinha, mas fazendo parte de uma equipe tão 

variada de pessoas, sob a minha coordenação, como professora que instiga e provoca os 

alunos, para que cada um desperte o potencial de criatividade e talento acumulados dentro de 

si. 

Inspirada nestas perspectivas, desenvolvi o “produto educacional” desta pesquisa, a 

coletânea de curtas-metragens dos alunos, feitos através das “práticas pedagógicas 

colaborativas na educação para todos”, dos professores, do grupo diretivo e responsáveis. 

Juntamente com ações colaborativas realizadas entre os alunos. 

E o resultado, como já dito, superou nossas expectativas como um todo. 

 

1.2.2 Incluir sem rotular ou classificar  
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Na segunda reunião também fizemos a avaliação dos 23 curtas produzidos pelos 

alunos, que eram trabalhos feitos com a colaboração destes e dos professores. Algo assaz 

marcante para todos, especialmente porque evidenciou o reconhecimento da complexidade 

das relações sociais e econômicas que atingem a rotina da sala de aula.  

 

Os produtores dos curtas foram alunos do noturno. Estes alunos possuem uma 

característica que os torna especiais em relação a outros estudantes do turno matutino, por 

exemplo. Com uma rotina de trabalho pesada, morando longe e, alguns, com dificuldade 

financeira, que por vezes os impedem de frequentar as aulas. Ou seja, percebe-se que existe 

uma série de semelhanças entre os atores e os personagens. Daí a paixão com que eles se 

envolveram com o trabalho de produção dos curtas. 

Alguns já sofriam com o bullying por estarem perdidos na rotina de sala, e rotulados 

como dispersos, atrasados, desinteressados. Existe mesmo uma “tradição” de classificar, 

rotular assim os alunos que estudam no período noturno. E, em alguns casos, devido a tantos 

rótulos que foram empregados a esses alunos, muitos deixaram de estudar ou ficaram apenas 

de corpo presente, numa postura de alunos frustrados. 

Mas a produção dos curtas mudou isso na vida de muitos. Pois todos os estudantes das 

salas puderam participar. O trabalho que fizemos, ao longo dos meses, levou as turmas a ver a 

importância do trabalho colaborativo e o sentido da inclusão. Todos tiveram o mesmo 

propósito, sem haver a exclusão de ninguém. Não houve qualquer tipo de “bullying social”. 

Os alunos, professores e coordenadores, que atuaram no curta como personagens, também 

ajudaram a promover as adaptações, a criar outros espaços de participação na produção que 

garantissem a inclusão de todos em um projeto único, para todos. 

Tal adaptação com a realidade dos alunos serviu para mostrar a capacidade de atingir 

um grande grupo de pessoas, e verificar que a sua permanência na escola e em participar de 

tudo o que nela acontece é mais que um direito. Há de ser uma grande alegria para os 

estudantes. 

Nos curtas, percebe-se a participação de diferentes alunos, no começo, meio e fim. 

Mas o trabalho não se resume ao momento em que determinado aluno “está em cena”. Mesmo 

quem não apareceu, ou que tenha aparecido muito pouco, teve seu mérito creditado. Pois toda 

a preparação, organização para a gravação, escolha das músicas e outros detalhes 

indispensáveis contaram com todos. 

Como bem respondeu um professor participante da pesquisa, em questionário feito,  

“cada indivíduo tomou conhecimento do projeto, se apropriou dele e se adaptou de forma a 
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colaborar e levá-lo à execução." Ou seja, o valor de quem está em cena é o mesmo de quem 

segurou a câmera, preparou o cenário ou escreveu o roteiro. Como já dito: é um trabalho 

colaborativo que visa à participação de todos, sem exclusão e muito menos rotulação de 

qualquer pessoa. 

Os curtas-metragens foram uma forma de adaptar as atividades intelectuais dos alunos 

sobre a realidade que os tocava. E proporcionaram uma ótima conectividade entre os alunos e 

demais participantes, na percepção e adaptação de cada sujeito envolvido, segundo o que cada 

um podia contribuir naquele momento específico para participar do projeto “Curta os Curtas”. 

Mas também foi um momento importante para a escola, que usando a adaptação audiovisual 

para trabalhar de forma sistêmica com todos os alunos do noturno, possibilitou a ela também 

o poder de se conectar com a sociedade em geral. 

Houve uma expressiva participação das famílias, da comunidade escolar, de amigos 

dos alunos e professores, e outros interessados, além de representantes da Secretaria da 

Educação de Goiás, todos presentes em um cinema da cidade, especialmente reservado 

naquela noite para acolher os idealizadores do “Festival Curta os Curtas”. 

Uma das professoras participantes conseguiu sintetizar a grande emoção que todos 

sentiram naquele evento: “Ressignificar é um termo imensamente poderoso, sobretudo, se 

referindo às práticas pedagógicas voltadas para as necessidades encontradas na escola. 

Estamos em constante renovação, tudo muda à nossa volta. Essas mudanças permitem 

avanços e retrocessos como trajetória histórica e social. Aqui procurando corresponder a uma 

perspectiva inclusiva. Adaptar conceitos, ações e projetos para fazer a diferença é uma forma 

de ressignificar para a recriação de uma nova experiência. Através desse procedimento, das 

adaptações, pode-se criar o inusitado que funcione perfeitamente para a transformação da 

realidade. O importante é experimentar, criar, adaptar para que todos sejam contemplados 

com relação à participação e as estratégias busquem sempre atingir o sucesso da 

aprendizagem, através de um ensino colaborativo”. 

A linguagem audiovisual também outorga ao projeto a possibilidade de ser vista por 

outras pessoas em diversos lugares, e não somente naquela “noite de gala" com transmissão 

ao vivo por alguns presentes. O fato de estar disponível ainda hoje na internet permite que 

inspire a outros que queiram embarcar na mesma ideia, e produzir outros vídeos em suas 

escolas. Assim, percebe-se que a colaboração pode ir muito além de nossa possibilidade de 

estar fisicamente juntos, próximos. Vale mais a intenção e seguir o mesmo propósito: “Somos 

todos iguais, braços dados ou não”. 
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Os temas mais repetidos pelos alunos foram: drogas, bullying e lixo. O interesse que 

se repete nos revelou que o mesmo tema pode ser visto e abordado sob diferentes ângulos. E 

isso acaba por enriquecer as discussões e os debates entre as turmas. Era uma tentativa, um 

alerta, uma chamada de atenção para a relevância do tema; e o problema que se repetia na 

vida deles tanto dentro quanto fora da escola: a exclusão, a violência, o bullying, haja vista 

que a complexidade do sujeito é ampla, deve ser entendida nesse novo paradigma de 

complexidade do mundo em que vivemos, e onde o aluno está inserido. 

Merece ser visto também na ótica da visão sistêmica: concordar que devemos ir mais, 

por novos caminhos, e encontrar meios de ensinar, além do modo tradicional, mostrando a 

necessidade de dar mais espaço e voz aos alunos, fazendo com que os conteúdos sejam 

ressignificados, representando a produção de conhecimento de todos, por todos e para todos. 

Um dos professores participantes da pesquisa assim analisou sua experiência coletiva 

junto aos colegas: “A meu ver, todo e qualquer conceito pode ser ressignificado. Entretanto 

isso perpassa pelo momento histórico vivido, pela percepção daquilo  que é praticado. Para 

isso, os profissionais envolvidos devem sempre estar atualizados às novas  técnicas e 

metodologias que surgem. Com o passar do tempo, o estado também deve estar atento às 

mudanças sociais e tecnológicas. E o principal é que deve haver interesse para que haja essa  

ressignificação”. 

Assim, como bem abordou o professor acima, a forma de educar deve considerar as 

novas tecnologias. E, acreditando no resultado que a linguagem audiovisual estava nos dando, 

convidamos um representante da Secretaria da Educação do Estado de Goiás para assistir à 

mostra dos vídeos produzidos por nossos alunos. Fizemos isso porque tínhamos a crença de 

que a ressignificação ou adaptação também necessitaria passar por este órgão, através das 

políticas públicas para que a escola se torne cada vez mais de todos. 

Esse trabalho com o uso da linguagem audiovisual se destacou por passar pela 

vivência de uma filmagem colaborativa e inclusiva. Os alunos, professores e familiares 

atuavam de maneira mais efetiva para incluir o outro. A turma toda estava envolvida nesse 

projeto. “A mudança está relacionada com reflexão” (VASCONCELLOS, 2005, p. 35). As 

mudanças de paradigmas só podem ocorrer por meio de vivências, de experiências, de 

evidências que os colocam frente a frente com os limites dos próprios  paradigmas presentes. 

As ações colaborativas na educação para todos nós proporcionaram também a 

capacidade de ampliar o foco. A produção audiovisual deu ao grupo escolar e aos alunos 

narrativas, escrita e vivência em locais como praças, ruas e espaços públicos com um novo 

olhar. Como também deu a eles a oportunidade de focarem em suas próprias relações, 
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aceitando as contribuições, incluindo e respeitando, sem rotular, a forma como o outro 

enxerga o mundo a que pertence. Deu aos alunos e professores uma constante transformação 

do conhecimento coletivo e individual advindo das interrelações obtidas. 

Que impacto pode ter o leitor ao se deparar com um trabalho elaborado a partir da 

ótica sensível de um grupo de alunos que, cientes de seu papel de sujeitos da produção de sua 

inteligência do mundo - e não apenas de recebedores - , vão muito além daquilo que, 

normalmente, se espera do chamado “trabalho escolar” ? 

Por meio de uma proposta feita por esta professora, em sala de aula, para que os 

educandos pudessem, como um todo, buscar e experimentar o resultado de um trabalho 

pautado no ensino colaborativo, no qual todos são agentes ativos, foram produzidos 23 curtas. 

Sendo este aqui apresentado como amostra do acervo, obtido do esforço de toda a 

equipe empenhada em fazer não apenas mais uma “tarefa escolar”, mas participar de um 

projeto em que todos são arquitetos de sua própria prática cognoscitiva.( FREIRE, 1996. p. 

121) 

Inicialmente, faz-se necessária uma breve explicação do desenvolvimento do ensino 

colaborativo entre os educandos e, por certo, da resposta afirmativa que cada um deles tem 

dado a esta proposta. 

Desde o início de nossa pesquisa, tivemos, como objetivo primordial, a ideia de que o 

ensino colaborativo para uma educação para todos não admite, ou não comporta, a 

classificação ou a rotulação de nossos alunos de acordo com características pessoais que, aos 

olhos dos outros, poderiam ser algo negativo, sem chances de acrescentar algo positivo no 

resultado de qualquer trabalho. E no curta “ O lixo Não Se Cria Sozinho”, um dos 23 curta 

apresentado, o que vimos foi o  ensino/aprendizado colaborativo sem a rotulação de sujeitos, 

pois considera o valor individual de cada pessoa.  

O valor individual, de cada aluno, de cada pessoa, de cada trabalhador resultou no 

sucesso coletivo, não só no ambiente escolar, mas fora dela, interferindo e sendo afetado por 

outras pessoas que atuam na sociedade, que às vezes são invisíveis.  

Este é o pensamento comungado pelo eminente pedagogo Paulo Freire: 

 

(...) É neste sentido que ensinar não é transferir conhecimentos, conteúdos, nem 

formar é ação pela qual um sujeito criador dá forma, estilo ou alma a um corpo 

indeciso e acomodado. Não há docência sem discência, as duas se explicam e seus 

sujeitos, apesar das diferenças que os conotam, não se reduzem à condição de objeto 

um do outro. Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender. 

(FREIRE, 1996, p.25). 
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Essa posição de Freire é uma demonstração da quebra de paradigma ensinado por 

Vasconcellos, que empreendemos também em nossa prática de ensino colaborativo, tendo 

nossos alunos como participantes ativos, sujeitos que, em suas diferenças como partes 

fundamentais, compõem o todo. (VASCONCELLOS, 2006). 

E foi como agentes, participantes ativos e transformadores de realidades, que os 

educandos se organizaram em grupos para colocar em prática a produção de seus curtas. 

Todos os agentes envolvidos em uma produção desta natureza foram representados de 

maneira ativa e intensa, com emoção, entusiasmo e alegria, como bem nos ensina o mestre 

Paulo Freire, ao demonstrar que alegria e esperança são requisitos essenciais do ofício de 

ensinar. 

No projeto de produção dos curtas, alunos com idades entre 15 e 18 anos, estudantes 

do ensino médio no Colégio Estadual Olavo Bilac, em Goiânia, reuniram-se para produzir 

curtas nos quais  pudessem não apenas “entreter a plateia”, mas instigar o debate sobre os 

mais diversos temas e assuntos que fazem parte, de uma forma ou de outra, da vida de cada 

um deles. 

Cada um dos grupos cuidou do que poderíamos chamar de mapeamento de funções 

para a produção dos curtas. Desde a elaboração do enredo, organização do cenário, 

preparação dos atores, trilha sonora, escolha de locação, participação de convidados de fora 

do círculo da escola, arrecadação de patrocínio, em alguns casos, para produção de 

vestimentas e montagem de ambientes etc., houve um envolvimento surpreendente em que 

cada um dos educandos, de fato, demonstrou sua “capacidade de arriscar-se, de aventurar-se” 

contra o poder apassivador do “bancarismo”, demonstrando uma repentina capacidade de ir 

“além de seus condicionantes”. (FREIRE, 1996, p. 27). 

 

A escolha dos diversos temas abordados nos curtas foi exercida com autonomia e 

proporcionou uma experiência marcante para todos. Como bem nos ensina o mestre 

Paulo Freire: “Ninguém é autônomo primeiro para depois decidir. A autonomia vai 

se constituindo na experiência de várias, inúmeras decisões que vão sendo tomadas.” 

(FREIRE, 1996. p.105). 

 

No processo empreendido pelos alunos, houve várias tentativas, erros, acertos, buscas 

por melhorar o que aparentemente já se encontrava acabado, frustrações, muitas vezes medo e 

insegurança em se expor. Mas tudo isso foi altamente positivo, pois por meio de cada 

experiência, houve uma sensação de crescimento pessoal na vida de cada um dos educandos 

envolvidos, e igualmente na vida da professora coordenadora do projeto, que assumia a 
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posição de alguém que fala com os educandos, e não simplesmente neles deposita seus 

conhecimentos. (FREIRE, 1996. p. 120). 

Foi uma experiência que marcou, portanto, todos os sujeitos envolvidos e trouxe 

maturidade para este e outros projetos futuros. A absorção coletiva da “pedagogia da 

autonomia” defendida pelo mestre e patrono da educação foi, talvez, a condutora do projeto. 

A autonomia, enquanto amadurecimento do ser para si, é processo, é vir a ser. Não 

ocorre em data marcada. É neste sentido que uma pedagogia da autonomia tem de estar 

centrada em experiências estimuladoras da decisão e da responsabilidade, vale dizer, em 

experiências respeitosas da liberdade. (FREIRE, 1996. p.105). 

Ao final da preparação dos trabalhos, após edição de todos os vídeos, o momento de 

maior emoção para os alunos “produtores” foi a noite da mostra dos curtas. O que antes havia 

sido planejado para se concentrar basicamente no estabelecimento escolar ganhou um novo 

status, para a alegria, satisfação e sentimento de valorização do trabalho dos estudantes, o que 

é tão importante para eles quanto a elaboração do trabalho em si. “A alegria não chega apenas 

no encontro do achado, mas faz parte do processo da busca. E ensinar e aprender não podem 

dar-se fora da procura, fora da boniteza e da alegria.” (FREIRE, 1996. p.139). 

A mostra dos curtas aconteceu em uma “noite de gala” para a qual foram convidados 

não apenas os professores, alunos e demais profissionais da escola, mas também os familiares 

dos estudantes e amigos destes que, para valorizar o momento tão expressivo na vida deles, 

foram todos vestidos com seus melhores trajes e dispostos a honrar o resultado de tão grande 

empenho. 

O evento aconteceu no “Cine Ouro”, tradicional cinema e teatro de Goiânia, no dia 27 

de novembro de 2019, sob o título “Festival Curta os Curtas do Olavo Bilac”. Ao final de 

cada curta, houve o sentimento de satisfação e alegria, por certo. Mas de maneira objetiva, 

igualmente, o sentimento de missão cumprida no quesito “mensagem transmitida”, pois a 

diversidade de temas abordados e a seriedade com que os educandos abraçaram o projeto 

levaram a plateia presente não apenas ao riso e ao entretenimento, mas à consciência política, 

pois a educação intervém em todas as áreas do conhecimento e das relações humanas 

(FREIRE, 1996. p.106): da propriedade, do direito ao trabalho, à terra, à educação, à saúde, 

enfim, a todas as áreas que, direta ou indiretamente, foram abordadas pelos educandos em 

seus curtas apresentados naquela memorável noite. 

Cada um dos 23 curtas mereceria, por certo, uma análise mais profunda. Mas, ante a 

impossibilidade de analisar neste espaço todos os trabalhos em seus pormenores, passa-se à 

análise do curta “O Lixo não se Faz Sozinho”, que apresentamos como uma amostra dos 
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trabalhos elaborados por nossos “arquitetos do saber”. E uma prova de que do professor 

educador o que se espera é “não apenas ensinar os conteúdos, mas também ensinar a pensar 

certo”. Ser um “desafiador” (FREIRE, 1996. p.28/29), como também menciona um dos 

professores: 

“Fiquei impressionado com o envolvimento de todos no processo. Os curtas foram 

muito envolventes, contando com a participação expressiva de todos. Os temas discutidos 

foram muito pertinentes à realidade da comunidade. Com uma participação incrível dos 

alunos, professores, pais e toda equipe gestora, mostraram que a proposta foi atendida por 

completo. Nos aspectos sociais e afetivos, os alunos se sentiram valorizados, ouvidos e 

participantes diretos de uma grande transformação. Expressaram nos curtas suas realidades, 

levantando sempre as possíveis soluções para fugir de toda forma de discriminação e 

exclusões sociais. Diferentes formas de pensamentos, mas todos unidos levantando 

possibilidades para um mundo mais justo, fraterno e de excelentes possibilidades de 

crescimento para todos, nas diversas áreas do conhecimento.” 

Os curtas foram produzidos numa sequência didática que seguiu primeiro as 

discussões dos indivíduos em grupos maiores. Como os sujeitos já tinham passado por 

pequenos grupos, desenvolvendo um exercício de analisar imagens de forma reflexiva, 

adquiriram um certo nível de emancipação que os estimulava a buscar mais informações 

sobre os temas e promovia a confiança necessária para que expusessem suas ideias. Tal 

vivência se manteve quando estes sujeitos foram levados para grupos maiores. Com maior 

segurança eles elaboraram diálogos e discussões cada vez mais enriquecidos e inclusivos 

A escolha dos temas assim como a escrita dos roteiros, a gravação e a apresentação 

dos trabalhos foram realizadas como simples exercícios, mas com o objetivo claro de libertar 

o pensamento de estrutura rígida de regras pré estabelecidas por um professor e pelo 

currículo. Houve a reflexão dos indivíduos sobre os temas e depois o compartilhamento em 

grupo maiores para, assim, serem selecionadas os outros componentes do grupo e a criação 

dos roteiros. Foi abandonada a ideia da necessidade de se ter alguém com uma inteligência 

“superior”, para ditar as regras. Foram incluídas a diversidade e a pluralidade dos sujeitos, 

com o objetivo de enriquecer os diálogos e agregar valor cultural, histórico e social aos curtas. 

A realidade individual foi trazida aos enredos e aos diálogos, com objetivo de que um sujeito 

ignorante compartilhasse com outro ignorante um conhecimento recém adquirido pela própria 

investigação e pesquisa. (RANCIÈRE, 2002). 

Os alunos do Colégio Olavo Bilac passaram por um processo emancipatório e de 

autonomia. Foi um processo de falar e ouvir por meses, e o resultado foi maravilhoso, pois 
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todos viram, pelos resultados alcançados por meio das produções, a importância de se estar 

juntos, de trabalhar em colaboração e se abrir para que todos sejam incluídos. 

Houve o estímulo ao conhecimento e aos diálogos, e o valor do pensamento contrário. 

E no diálogo, em que a diversidade e a pluralidade dos sujeitos compareceram, puderam ser 

percebidas as concepções do pensamento sistêmico adotados a partir do estudo do trabalho da 

professora Maria José Vasconcellos. 

Sendo assim, a avaliação feita para as produções prontas foi de acordo com o processo 

que cada grupo obteve. Ou seja, a produção com boa qualidade técnica recebeu a mesma 

avaliação de uma produção com falta de áudio. Houve um reconhecimento da intensidade do 

envolvimento de cada aluno que, por vezes, não pode ser captada pela lente dos celulares. De 

fato, os bastidores foram tão (ou mais) ricos como (do que) a produção em si. 

Talvez, muitas dessas produções que veremos a seguir não teriam sido bem avaliadas 

se fossem submetidas a critérios tradicionais, pois em algumas o áudio não funcionou, a 

imagem ficou sem luz, à visibilidade faltou nitidez e/ou apareceram erros de ortografia nas 

legendas. 

Porém, a carência de tais itens de qualidade, que uma produção supostamente deveria 

ter, não afetou o que, para nós, é mais importante. O valor dos trabalhos foi considerado na 

medida de cada um, em sua subjetividade no processo colaborativo de aprender e de ensinar. 

Afinal, a subjetividade de cada sujeito/produtor é que desencadeou todos os outros processos 

de aprendizado interrelacional. Assim, pelo ponto de vista da participação intensa dos alunos, 

e o empenho demonstrado, a nota não pode ser outra a não ser a considerada “máxima”. 

Todos mereceram “dez”, por tudo o que representaram neste processo de 

ensino/aprendizagem, segundo o ensino colaborativo que visa à participação de todos, sem 

discriminação de qualquer tipo. Aprender infinitas coisas além do conteúdo escolar é o que 

alcança o aluno emancipado. E eu, como professora, me emancipei também, porque tudo o 

que nos cercou teve efeito de rede, ou seja, ao longo do processo, fui sendo aperfeiçoada e 

minhas práticas lapidadas. 

 

2 Curta os Curtas 

 

Conforme entrevista concedida por Josias Silva a Weslania Jesus (2020, p.150), a 

atividade de produção audiovisual na escola aproxima as pessoas. Pela produção, é possível 

perceber como os jovens entendem o mundo, o lugar onde crescem, ali, em volta da casa, de 
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uma religião x ou y, e da escola. A criação dos alunos demonstra como sua geração vê, 

analisa e (re)significa a sociedade. 

De fato, durante a produção dos curtas pelos meus alunos, os temas, em sua maioria, 

partiram de seus contextos reais, e da época em que todos vivemos. Se não viveram, eles 

mesmos, os problemas abordados em seus curtas, por certo aconteceram com pessoas 

conhecidas ou em suas famílias. Drogas, violência, vandalismo, o descaso das pessoas com o 

patrimônio público, gravidez na adolescência, bullying, corrupção, abuso sexual, acidentes de 

trânsito, a influência digital na vida das pessoas, os diferentes tipos de lixo e a importância da 

reciclagem, a homofobia, o feminicídio, entre outros temas, são abordados nos curtas que 

foram produzidos pelos estudantes, já amadurecidos, em certa medida, no processo da 

emancipação e autonomia. 

Isso fica claro quando se percebe  que os alunos realizaram tudo, praticamente, 

seguindo sua criatividade, na escolha dos temas e nos meios para realizar as filmagens. 

Tiveram a coordenação e supervisão dos professores, mas sem que isso interferisse no 

conteúdo e direções que a obra recebeu. 

Como já ressaltado, a produção dos curtas aproximou os alunos, e como evidência da 

potencialidade que um ensino colaborativo tem para abarcar outras pessoas, esta coletânea 

ficará disponível ao acesso de escolas de anos iniciais e ensino fundamental, como “produto 

educacional”, no site do Edu Capes e no meu canal do Youtube, Denízia Alves, podendo ser, 

inclusive, utilizado como material para orientação de futuros trabalhos escolares. 

 

ESPERAR NÃO É SABER. QUEM SABE FAZ A HORA, NÃO ESPERA ACONTECER 

(Geraldo Vandré) 

 

CURTA 1 -O Abandono e o Vandalismo. 

O grupo, através de imagens e narrativas, discute o problema do abandono dos prédios 

públicos, entre eles algumas escolas. Seguindo o abandono vem o vandalismo que, devido ao 

descaso do poder público com seus edifícios. As escolas sofrem e a cidade, como um todo, 

também. Fala das consequências destes atos como: lixo acumulado nas ruas e bueiros, 

doenças e enchentes. Um problema que se multiplica e se mostra em diversas facetas, 

afetando toda a sociedade. Por esta razão, é dever de todos zelar pelo patrimônio público e 

privado de nossa cidade. 

https://drive.google.com/file/d/1qRMjvrarxntOrx95VsOfYCXKAh2Wd8SA/view?usp=drivesdk
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CRÉDITOS 

Direção: Breno Augustto 

Roteiro: Juliana, Mateus Cordeiro, André Gabriel  

Fotografia: João Victor 

Imagens de Arquivo: 

https://drive.google.com/file/d/1qRMjvrarxntOrx95VsOfYCXKAh2Wd8SA/view?usp=drives

dk 

 

Som (música): instrumental de domínio público Montagem/Edição: Vic e Eduardo 

 

Curta 2 -Drogas na Escola. 

Uma jovem é incentivada a usar drogas, e ouve de quem oferece que ela irá gostar. Ao ver-se 

escravizada pelo uso contínuo de drogas, a garota passa por um longo processo com vistas à 

sua recuperação e libertação dos vícios, indo, inclusive, para uma clínica de recuperação de 

dependentes químicos. 

CRÉDITOS 

Direção: Taís Melo 

Roteiro: Beatriz Lopes, Beatriz Almeida Fotografia: Syang e Dabilla 

Imagens de Arquivo: https://youtu.be/d9eRg7C1svA 

Montagem/Edição: Syang e Dabilla. 

 

CURTA 3 -A Escola. 

Entrevista em que os alunos conversam com a diretora do CEOB, que fala como se tornou 

diretora, por meio da escolha dos alunos e pais, através de eleição. Fala ainda sobre as 

condições da escola pública em geral. Vídeo que mostra a realidade da escola onde os alunos 

produtores estudam. 

CRÉDITOS 

Direção: Carlos e Luan Roteiro: Carlos e Luan Fotografia: Carlos 

https://youtu.be/d9eRg7C1svA
https://youtu.be/d9eRg7C1svA
https://youtu.be/cdYL-Ib-VqM
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Imagens de Arquivo: https://youtu.be/cdYL-Ib-VqM 

Montagem/Edição: Luan Entrevistados : Ana Catarina 

 

CURTA 4 - Quando o Agressor Também é uma Vítima 

Como ocorre na maior parte dos curtas produzidos pelos alunos, este é fortemente 

marcado pelas experiências vividas por seus produtores. Concluem que muitos agressores só 

o são porque foram agredidos, e assim repetem nos outros as agressões que sofreram. O 

bullying é uma agressão que deixa marcas muito profundas. Assim, em muitos casos, o 

agressor foi, antes de tudo, uma vítima do tratamento de extrema exclusão por parte da turma. 

As razões são as mais variadas e atreladas às mais diversas características da vítima. Cor, 

religião, “deficiência física”, aparência que foge ao estereótipo do conceito de beleza, altura, 

origem social, regional, orientação sexual e tantas outras características consideradas “um 

defeito” por parte do agressor. 

CRÉDITOS 

Direção: Amanda, Francyelle e João Gabriel 

Roteiro: Amanda 

Fotografia: José, Eduardo e Eduarda. Ana Beatriz, Chales e Vyytor  

Som (música): instrumental de domínio público  

Montagem/Edição: Isabel, João Gabriel 

Imagens de Arquivo: https://youtu.be/u3Jr8ldD6Zo 

Participação Especial: Professor Henrique Participação Especial: Responsável Sandra  

 

CURTA 5 - Ainda Há Esperança. 

Um jovem estudante vivendo experiências marcantes na escola. De um lado, propostas e 

convites de colegas para que se entregue de vez ao mundo das drogas. De outro, a experiência 

de encontrar outros colegas dispostos a ajudar o rapaz a se libertar dos vícios e a desfrutar a 

liberdade; sair da escravidão das drogas. Se as drogas matam e escravizam, o amor e a palavra 

de Deus podem salvar e trazer de volta a esperança. Por isso a escolha do título: “Ainda há 

esperança”. O curta termina com uma luta entre o bem e o mal disputando a vida do jovem. 

https://youtu.be/cdYL-Ib-VqM
https://youtu.be/u3Jr8ldD6Zo
https://youtu.be/u3Jr8ldD6Zo
https://drive.google.com/file/d/1RRjN3I2-8bx_7zkEL-Jk9mkAS3ZzVI7E/view?usp=drivesdk
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CRÉDITOS 

Direção: Nathalia Beatriz  

Roteiro: Micaelly Alves  

Fotografia: Israel de Oliveira 

Imagens de Arquivo: https://drive.google.com/file/d/1RRjN3I2-8bx_7zkEL- 

Jk9mkAS3ZzVI7E/view?usp=drivesdk 

Som (música): instrumental de domínio público Montagem/Edição: José Vitor 

CURTA 6 - Poluição Urbana 

O curta revela também um pensamento complexo que foi necessário para observar e filmar os 

fenômenos urbanos. Os alunos fizeram um pequeno recorte da poluição urbana nos dias atuais 

num contexto de consumismo e descarte rápido dos bens de consumo. E colocam esses dois 

sistemas de poluição e urbano associados, focalizando as relações humanas interligando estes 

dois sistemas. 

CRÉDITOS 

Direção: Alefe de Almeida e Gabriel Mendes  

Roteiro: Glendson Coimbra e Jeferson Damasceno.  

Fotografia: Mylena Candida 

Imagens de Arquivo: https://youtu.be/rYN7kSBgbeA 

Som (música): instrumental de domínio público  

Montagem/Edição: Wellington de Souza  

 

CURTA 7 -Tipos de Lixo 

O tema abordado tem a ver com sustentabilidade e meio ambiente e apresenta o conhecimento 

de anos de estudo dos alunos sobre porcentagem, densidade, ecossistema, efeito estufa, 

produção textual, história do desmatamento no Brasil. A arte usando a reciclagem são alguns 

exemplos do caminho que os alunos percorreram para pensar e produzir estes curtas. 

CRÉDITOS 

Direção: Valéria Soares e Amanda Silva 

https://drive.google.com/file/d/1RRjN3I2-8bx_7zkEL-Jk9mkAS3ZzVI7E/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1RRjN3I2-8bx_7zkEL-Jk9mkAS3ZzVI7E/view?usp=drivesdk
https://youtu.be/rYN7kSBgbeA
https://youtu.be/rYN7kSBgbeA
https://www.youtube.com/watch?v=sgk-DeaqhXA
https://www.youtube.com/watch?v=sgk-DeaqhXA
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Roteiro: Valéria Soares e Amanda Silva 

Fotografia: Valéria Soares e Amanda Silva 

Imagens de Arquivo: https://www.youtube.com/watch?v=sgk-DeaqhXA 

Som (música): instrumental de domínio público 

https://www.youtube.com/watch?v=sgk-DeaqhXA


  

 

Montagem/Edição: Valéria Soares 

 

CURTA 8 -Rotina dos Jovens 

Um vídeo que focaliza a vida de jovens que estudam e trabalham em horários diferentes. 

Acabam, com isso, preenchendo todo o dia. Por isso eles costumam receber rótulos de alunos 

“com mais dificuldade de aprendizagem”, porque a qualidade do ensino pode ficar 

comprometida. Mas o vídeo feito pelos jovens deixa claro que a realidade não é somente esta. 

O resultado dependerá , na verdade, do foco que eles têm. Quem trabalha e estuda, geralmente 

enfrenta dificuldades, sim. Mas, se deseja avançar, costuma ter mais foco no futuro. E assim, 

ser mais dedicado que outros que estudam de manhã, que não trabalham e passam o dia sem 

um foco definido. Conforme eles declaram, a ação de estudar e trabalhar é possível, sim, e 

vale a pena, pois o que se ganha é, entre outras coisas, o amadurecimento. O interessante no 

curta é a mensagem de que, a despeito das dificuldades que esses jovens enfrentam, não há 

razão para ficar choramingando, ou procurando culpados. A meta que têm é um futuro 

próspero. E, para isso, têm consciência e fazem apologia não de drogas ou outro meio 

destrutivo. São jovens que vivem o presente, se alegram, se divertem, amam, se relacionam e 

se respeitam. Estudam e trabalham, numa convicção forte de que para avançar é preciso 

acreditar em si mesmo e ter um foco bem definido. 

CRÉDITOS 

Direção: Geovana Silva  

Roteiro: Lorena Rodrigues  

Fotografia: Lorena Rodrigues 

Imagens de Arquivo: https://www.youtube.com/watch?v=NHS97VLPuDY&t=3s 

Som (música): instrumental de domínio público Dias De Luta, Dias De Glória 

Artista: Charlie Brown Jr. 

Montagem/Edição: Geovana Silva 

 

CURTA 9 -A importância da Faixa de Pedestre 

O curta mostra a abordagem de um assunto que merece a atenção de todos. A importância da 

faixa de pedestre deve ser sempre lembrada, pois a cada momento podemos estar numa 

https://www.youtube.com/watch?v=NHS97VLPuDY&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=NHS97VLPuDY&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=6eEOegzrwJg
https://www.youtube.com/channel/UC5k4fsA9AhxNLgMQa36CVdg
https://www.youtube.com/watch?v=0oh7f1BdfxE&t=11s
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posição. Ora somos motoristas, e em outra somos pedestres. A narradora do curta é uma aluna 

que, na época, estava grávida, e mesmo assim trabalhava e estudava. Confessou ter medo de 

atravessar a rua, pois os motoristas, em sua maioria, não fazem questão de parar para ela 

atravessar. Ela acabou ficando com certo pânico. Diante da possibilidade de gravar um vídeo, 

decidiu-se por fazer algo que pudesse ser um desabafo, uma denúncia e um alerta aos 

motoristas para darem sempre a preferência aos pedestres quando estes estiverem na 

iminência de atravessar a faixa. 

CRÉDITOS 

Direção: Sara Emilly  

Roteiro: Ana Clara  

Fotografia: Maria Fernanda 

Imagens de Arquivo: https://www.youtube.com/watch?v=0oh7f1BdfxE&t=11s  

Som (música): instrumental de domínio público 

Montagem/Edição: Sara Emilly 

 

CURTA 10 -Influência Digital 

A intenção do vídeo elaborado pelos alunos pode se desdobrar em duas: a primeira, apenas se 

divertir, com o uso corajoso de muitos que se arriscam a elaborar produtos caseiros para 

alimentar a vaidade e garantir boas risadas. A outra opção de leitura pode ser mostrar a 

vaidade que se esconde por trás das pessoas em busca da beleza A satisfação que almejam, 

certamente, não é para si mesmas, mas para que alcancem aquilo que buscam: a aprovação 

dos outros que costuma vir na forma de muitos “likes” e curtidas. 

CRÉDITOS 

Direção: Maria Clara  

Roteiro: Maria Clara 

Fotografia: Maria Clara 

Imagens de Arquivo: https://www.youtube.com/watch?v=2f3-a6Wr1SE 

Som (música): Lalala Artista Y2K, bbno$ 

Montagem/Edição: Maria Clara 

http://www.youtube.com/watch?v=0oh7f1BdfxE&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=2f3-a6Wr1SE
http://www.youtube.com/watch?v=2f3-a6Wr1SE
https://www.youtube.com/watch?v=N2Y2vQ-1m7M


44 

 

 

 

CURTA 11 -Feminicídio - Por que isso Acontece Com Nossas Mulheres? 

Um curta narrado por uma mulher que, de certa forma, fala em nome das demais. Faz uma 

denúncia contra a agressão, o abuso, o desrespeito, até desembocar no cúmulo da crueldade: o 

feminicídio.  

CRÉDITOS 

Direção: Pedro Icaro Roteiro: Joyce e Thalita Fotografia: Pedro Icaro 

Imagens de Arquivo: https://www.youtube.com/watch?v=1pjVomrXI54 

Som (música): Música Ether  Artista Silent Partner Álbum Ether Licenciado para o YouTube 

por YouTube Áudio Library 

Montagem/Edição: Pedro Icaro 

 

CURTA 12 -Vandalismo. 

As imagens, por si só, são eloquentes. Não há narrador no vídeo. Apenas mensagens que se 

completam por meio de imagens, sempre com ênfase em cuidar daquilo é público, como uma 

mensagem clara e óbvia: o abandono leva ao vandalismo. 

CRÉDITOS 

Direção: Lucas, Samuel 

Roteiro: Maria Fernanda, Marcos e Yann Fotografia: Samuel, Hian, Vitor Gomes 

Imagens de Arquivo: https://www.youtube.com/watch?v=twTdxmx6jeA 

Som (música): Música State Lines 

Artista Novo Amor Álbum Birthplace Licenciado para o YouTube por Believe Music (em 

nome de AllPoints); Forward Music Publishing Co., Ltd., CMRRA, IMPEL, ASCAP, 

LatinAutorPerf, LatinAutor e 12 associações de direitos musicais 

Montagem/Edição: Lucas 

CURTA 13 - Corrupção 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1pjVomrXI54
https://www.youtube.com/watch?v=1pjVomrXI54
https://www.youtube.com/watch?v=jmwwYVsok90
https://www.youtube.com/watch?v=twTdxmx6jeA
http://www.youtube.com/watch?v=twTdxmx6jeA
https://www.youtube.com/watch?v=MACzQc6FlRM
https://www.youtube.com/channel/UCqSxNFz4qIZA0tEkupipvKQ
https://www.youtube.com/watch?v=007IyTb8PHI&t=12s
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A corrupção não é algo restrito ao meio político, ou quando envolve grandes somas de 

dinheiro. Ela começa e se manifesta nas pequenas coisas. Assim, numa sucessão de  atos, 

vemos que a desonestidade está em todo lugar, e que é a gênese da corrupção.  

CRÉDITOS 

Direção: Edinalva 

Roteiro: Edinalva 

Fotografia: André, Alex, Marcos Vinícius 

Imagens de Arquivo: https://www.youtube.com/watch?v=007IyTb8PHI&t=12s 

Montagem/Edição: Edinalva 

 

CURTA 14 -Drogas na Escola 

O Tema das drogas na escola volta em mais um vídeo, abordando o assunto que os mesmos 

consideram relevante.  

CRÉDITOS 

Direção: Pedro G 

Roteiro: Lucas, Mateus e Fernando Fotografia: Pedro, Vitor e Luan. 

Imagens de Arquivo: https://www.youtube.com/watch?v=ICQJGkbats4 

Som (música):Música Robin Hood Artista MC PP da VS Álbum Robin Hood Licenciado 

para o YouTube por INgrooves (em nome de GR6 Music); LatinAutorPerf, BMI - Broadcast 

Music Inc., UNIAO BRASILEIRA DE EDITORAS DE MUSICA - UBEM e 1 associações 

de direitos musicais 

 

CURTA 15 -Relato de Vida - Abuso Sexual 

Um vídeo que faz uma denúncia contra o abuso sexual, violência esta que muitas já sofreram.  

CRÉDITOS 

Direção: Maisa Góis  

Roteiro: Maisa Góis 

Fotografia: Raquel, Mikael Silveira 

http://www.youtube.com/watch?v=007IyTb8PHI&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=ICQJGkbats4
http://www.youtube.com/watch?v=ICQJGkbats4
https://www.youtube.com/watch?v=vClyB6ETqFo
https://www.youtube.com/channel/UCex-PKZEEOnFIJDgmbWmwKg
https://www.youtube.com/watch?v=QKaJF8pcAAw&t=15s
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Imagens de Arquivo: https://www.youtube.com/watch?v=QKaJF8pcAAw&t=15s 

Som (música): Música Ether Artista Silent Partner Álbum Ether Licenciado para o YouTube 

por YouTube Áudio Library 

Montagem/Edição: Maisa Góis 

 

CURTA 16 - O Amor corre nas veias - Doe sangue 

Vídeo produzido pelos alunos com o propósito de incentivar e motivar as pessoas a 

desenvolver o hábito de doar sangue. É um ato de solidariedade. Uma atitude que pode salvar 

vidas.  

CRÉDITOS 

Direção: Camila Ferreira Roteiro: Camila Ferreira Fotografia: Camila Ferreira 

Imagens de Arquivo: https://drive.google.com/file/d/1eEGj14p14N7dA- 

IDSddgzppKuRTq1mTk/view?usp=sharing 

Montagem/Edição: Camila Ferreira 

 

CURTA 17 -Por um  Mundo Melhor - Amar ao Próximo 

Mostra a vida de pessoas que, por algum motivo, foram morar em viadutos e em calçadas da 

cidade de Goiânia, e que são constantemente vítimas de todo o tipo de preconceito.  

CRÉDITOS 

Direção: Vitória;  

Roteiro: Karita e Yasmim Fotografia: Eduardo 

Imagens de Arquivo:https://www.youtube.com/watch?v=SzIcaHb4Eps 

Som (música): Sugerido por MK Music Hellen Miranda feat. Sarah Farias - Depois da Luta 

(Clipe Oficial MK Music) 

Montagem/Edição: Vitória. 

 

CURTA 18 -Homofobia 

http://www.youtube.com/watch?v=QKaJF8pcAAw&t=15s
http://www.youtube.com/watch?v=QKaJF8pcAAw&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=jmwwYVsok90
https://drive.google.com/file/d/1eEGj14p14N7dA-IDSddgzppKuRTq1mTk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eEGj14p14N7dA-IDSddgzppKuRTq1mTk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eEGj14p14N7dA-IDSddgzppKuRTq1mTk/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=SzIcaHb4Eps
http://www.youtube.com/watch?v=SzIcaHb4Eps
https://www.youtube.com/watch?v=-FcTFDFH8h0
https://www.youtube.com/watch?v=-FcTFDFH8h0
https://www.youtube.com/watch?v=kTvUKWx1LMw&t=340s
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Um relato de vida da própria experiência dos três alunos que fizeram o curta. Este vídeo teve 

uma boa aceitação por parte dos colegas que o assistiram, levando-os a sentir a dor dos 

depoentes/produtores, ante seus relatos.  

CRÉDITOS 

Direção: Talles Bruno 

Roteiro: Fabrício Henrique, Emanuele Alves  

Fotografia: Karlas Adrieli 

Imagens de Arquivo: https://www.youtube.com/watch?v=kTvUKWx1LMw&t=340s 

Som (música): Música i hate u, i love u (feat. olivia o'brien) 

Artista gnash Álbum i hate u, i love u (feat. olivia o'brien) Licenciado para o YouTube por 

WMG (em nome de Atlantic Records); SOLAR Music Rights Management, Sony ATV 

Publishing, UNIAO BRASILEIRA DE EDITORAS DE MÚSICA - UBEM, LatinAutorPerf, 

LatinAutor - SonyATV, CMRRA, ARESA e 10 associações de direitos musicais 

Montagem/Edição: Talles Bruno 

 

CURTA 19 -Amor e Preconceito 

O conflito gira em torno do amor proibido entre dois jovens de classe e raças diferentes. 

Embora apaixonados, os jovens encontram enorme resistência por parte dos pais da moça. 

Estes não aceitam o rapaz apaixonado pela filha. Um preconceito abordado de uma forma 

que, no curta, transmite toda a dor sofrida pelos personagens.  

CRÉDITOS 

Direção: Brenda Karolina 

Roteiro: Ana Paula e Geovana Rezende Fotografia: Geovana Rezende 

Imagens de Arquivo:https://www.youtube.com/watch?v=XScmMg001rA&t=8s 

Som (música): Amor I Love You / Citação: Trecho Da Obra Intitulada "Primo Basilio" De 

Eça De Queiroz Declamado Por Arnaldo Antunes 

Artista: Marisa Monte 

http://www.youtube.com/watch?v=kTvUKWx1LMw&t=340s
https://www.youtube.com/watch?v=G3UeoZechSg
https://www.youtube.com/channel/UCZGHYE5T-1Q4AVq3lu5V0yQ
https://www.youtube.com/watch?v=XScmMg001rA&t=8s
http://www.youtube.com/watch?v=XScmMg001rA&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=vWdZNpgrExw
https://www.youtube.com/watch?v=vWdZNpgrExw
https://www.youtube.com/watch?v=vWdZNpgrExw
https://www.youtube.com/channel/UC4EZ1VRVao2-bByh-x8O6PQ
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Álbum: Memorias Cronicas E Declarações De Amor "Textos, Provas e Desmentidos" 

Licenciado para o YouTube por: The Orchard Music (em nome de EMI Brazil); SOLAR 

Music Rights Management, LatinAutor - SonyATV, LatinAutor - UMPG, UMPG Publishing, 

Sony ATV Publishing, BMI - Broadcast Music Inc., LatinAutor, UNIAO BRASILEIRA DE 

EDITORAS DE MÚSICA - UBEM, CMRRA, LatinAutorPerf e 14 associações de direitos 

musicais  

Montagem/Edição: Brenda Karolina  

Participação: Breno 

 

CURTA 20 -Pichacão: Certo ou Errado? 

No formato de reportagem, os alunos fazem breves comentários e entrevistas com pessoas, 

inclusive professores, a respeito da pichação ocorrida em locais próximos à escola. A música 

marca o ritmo das pichações.  

CRÉDITOS 

Direção: Matheus Silva 

 Roteiro: Anderson Oliveira  

Fotografia: Matheus Silva 

Imagens de Arquivo:https://youtu.be/6VaV5M3T3V4 

Som (música): Música Da Ponte pra Cá 

Artista: Racionais MC's 

Álbum: Nada Como um Dia Após o Outro Dia, Vol. 1 & 2 

Licenciado para o YouTube por: ONErpm (em nome de Boogie Naipe); Polaris Hub AB, 

ONErpm (US) Music Publishing, UNIAO BRASILEIRA DE EDITORAS DE MÚSICA - 

UBEM, LatinAutorPerf e 6 associações de direitos musicais Montagem/Edição: Matheus 

 

CURTA 21 - Tipos de Bullying. 

Um grupo de alunos decide fazer um telejornal, entrevistando os colegas que sofreram 

bullying na escola. Vários relatos de experiências e uma mensagem especial: “Não ao 

bullying!”. 

https://youtu.be/6VaV5M3T3V4
https://www.youtube.com/watch?v=9i-G4dP0w_w
https://www.youtube.com/channel/UCjwJS6NGoJ70x8hyQSh9W1Q
https://youtu.be/dtmE5GscZw4
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CRÉDITOS 

 

Direção: Michael Gabriel  

Roteiro: Filipe, Gustavo, Brendo  

Fotografia: Filipe Sousa e Diogo 

Imagens de Arquivo: https://youtu.be/dtmE5GscZw4 

Som (música): Música Piece Of Your Heart (Alok Extended Remix) 

Artista: MEDUZA, Alok, Goodboys Licenciado para o YouTube por: UMG (em nome de 

Virgin); UMPG Publishing, SOLAR Music Rights Management, IMPEL, LatinAutor - 

UMPG, BMI - Broadcast Music Inc., LatinAutorPerf, SODRAC, CMRRA, ASCAP, UNIAO 

BRASILEIRA DE EDITORAS DE MÚSICA - UBEM, UMPI, União Brasileira de 

Compositores e 19 associações de direitos musicais 

Montagem/Edição: Júlio, Michael Gabriel e Fernando 

 

CURTA 22 - Ecossistema em Risco . 

O curta é um recorte de duas reportagens. Numa mistura de reportagem com uma brincadeira 

“com fundo de verdade”, a intenção é uma só: alertar para a necessidade de zelar pelo nosso 

meio ambiente. Embora não seja uma produção inédita, pois todo o material foi retirado das 

redes sociais, o trabalho é uma recriação. 

CRÉDITOS 

Direção: João Victor Roteiro: Thiago Júnior 

Fotografia: Wegnner Kallys e Matheus Abadia 

Imagens de Arquivo: 

https://drive.google.com/file/d/1IQSflnZJQ7tbnJEdtBYk0GCPxwXrGTw6/view?usp=drivesd 

k 

Som (música): João Victor 

Montagem/Edição: Thiago Junio, Gilmar e João Victor 

 

https://drive.google.com/file/d/1IQSflnZJQ7tbnJEdtBYk0GCPxwXrGTw6/view?usp=drivesdk
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CURTA 23 - O Lixo não se Cria Sozinho 

O tema do curta é o trabalho desenvolvido por pessoas simples que obtêm o seu sustento  

através da coleta de materiais recicláveis, encontrados no lixo descartado nas residências e 

pontos comerciais na cidade onde vivem. De cara, o curta chama a atenção pelo sugestivo 

título, que é imbuído de uma consciência política, social e ecológica por trás das palavras 

escolhidas e dispostas de maneira coordenada. O lixo não se faz sozinho, mas é produzido, em 

grande escala e volume, por todas as pessoas da sociedade. E a forma de se desfazer dele é 

resultado de uma cultura e aprendizagem. 

CRÉDITOS 

Direção: Anna Júlia e Rafael Fonseca Roteiro: Estefane Pereira e Vitória Salvanir Fotografia: 

Vitória Salvanir 

Imagens de Arquivo:https://youtu.be/Wjh8XI3aWSw 

Som (música): instrumental de domínio público  

Montagem/Edição: Vitória Salvanir e Rafael Fonseca  

Entrevistados : não desejaram ser identificados 

 

A escolha deste curta para compor esta breve análise do processo de produção 

audiovisual em uma perspectiva colaborativa e sistêmica foi aleatória. Trata-se apenas de um 

produto educacional, entre as demais criações estudantis, que pode servir para explicitar e 

exemplificar como se deu o desenvolvimento da proposta. 

A afirmação de que o lixo não se cria sozinho já aponta para o fato de existirem outros 

agentes que atuam sobre esta problemática. Uma complexidade, instabilidade e 

intersubjetividade sobre o lixo que merece ser contada. O outro ponto perturbador para o 

sistema social tem a ver com os trabalhadores de reciclagem, que são vistos como marginais 

e/ou invisíveis, mesmo sendo eles, “os catadores de lixo”, de suma importância para manter o 

meio ambiente limpo. 

 

 

 

https://youtu.be/7f7MdK1Lvi8
https://www.youtube.com/watch?v=Wjh8XI3aWSw&t=0s
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Considerações finais 

 

No curta “O Lixo não se Cria Sozinho” a realidade dos catadores foi contada por 

diferentes ângulos e por instituições escolares diferentes. Durante a fase de trabalho, os alunos 

usaram não apenas as imagens de revistas e jornais para servir de base para a discussão, mas 

também se apropriaram das imagens e dos vídeos que haviam sido feitos pelos alunos da 

escola 2 onde trabalhei com o apadrinhamento de 10 famílias de uma cooperativa de 

reciclagem do setor Cerrado. De forma sistêmica, todo o material serviu de base empírico-

teórica para a realização da produção audiovisual, já que, nesta fase 3, de conclusão, sem que 

necessariamente os produtores tenham vivido as experiências narradas pelos colegas da outra 

escola, é possível perceber que foram compreendidas, assimiladas e apreendidas de forma 

transdisciplinar, transinstitucional. 

O  primeiro aspecto positivo e digno de louvor é exatamente a capacidade dos 

educandos de mostrar uma situação próxima deles, de uma forma que pode ser apreciada e 

levada à reflexão  em qualquer cidade brasileira que enfrenta o mesmo problema aqui. Não é 

um tema propriamente local, mas global. 

A escolha do enredo, portanto, não foi por acaso, haja vista que o Brasil é um dos 

países onde não há, ainda, uma cultura solidificada no sentido de cuidar do meio ambiente, 

dando ao lixo produzido um destino correto, que não agrida a natureza.  

A atenção principal voltou-se para o lado humano, para a figura pessoal dos “catadores 

de lixo”, alcunha com que são conhecidos aqueles que laboram “de segunda a segunda”, 

como declara o trabalhador entrevistado pelos estudantes. 

Por meio de uma linguagem clara, com imagens que demarcam bem o ambiente 

urbano e os inúmeros amontoados de lixo nas calçadas e praças, o barulho dos veículos, o 

movimento intenso de pessoas trabalhando e “produzindo lixo”, por meio da linguagem 

visual, os educandos conseguiram uma interação tão eficiente com os 

interlocutores/receptores da mensagem como se esta tivesse sido realizada em forma de texto 

escrito ou narrado. 

O movimento rápido das imagens, acompanhado de uma trilha sonora apropriada é 

obtida não por meio de uma música conhecida ou previamente gravada, mas pelo registro dos 

motores dos veículos em circulação nas cidades, são a introdução para uma pergunta que 

norteia o conjunto das ideias propostas pela equipe: “Sabe por que o catador é sujo? Porque 

https://youtu.be/7f7MdK1Lvi8
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ele mexe no seu lixo para salvar o planeta”. Pergunta que é implicitamente respondida ao 

longo do curta, através da conclusão e verificação da importância do trabalho dos 

entrevistados. 

E, a partir desta resposta, dá-se início a uma conversa entre o aluno, no papel de 

repórter, com um trabalhador que exerce seu ofício de “catador de lixo” nas ruas da cidade há 

33 anos. O trabalhador encontra-se, no momento da conversa, acompanhado de sua esposa, 

que também participa da entrevista, com observações pertinentes e que são uma lição para o 

ouvinte de como separar o lixo de casa entre orgânico e o que pode ser utilizado para 

reciclagem. 

Em poucos minutos de vídeo, os alunos conseguem extrair dos entrevistados muitas 

informações educativas não apenas para eles, como estudantes, mas para todo aquele que 

dedica um pouco de tempo para assistir ao curta produzido. 

O casal entrevistado aborda a falta de cuidado que as pessoas têm ao jogar fora o lixo 

produzido em suas casas, não se preocupando em fazer a devida separação do lixo orgânico 

dos outros descartes que podem ser reciclados, além da falta de respeito que enfrentam por 

parte de pessoas e governantes que deveriam “dar mais valor” em quem buscar seu sustento 

neste trabalho. E afirmam que dependem apenas dos próprios braços para o sustento: “Catou 

ganhou. Não catou, não ganha nada”. 

Os entrevistados recolhem nos lixos os materiais que podem ser reciclados e os levam 

para o local onde são transformados, recebendo por isso uma importância muito pequena em 

dinheiro, que mal dá para o sustento pessoal e de sua família. Por esta razão, geralmente todos 

os membros da mesma família trabalham unidos, para que possam reunir o máximo de 

material a ser vendido. 

Um dos principais problemas abordados pelos entrevistados é a forma como são 

vítimas de rotulações negativas por parte das pessoas. Devido à prática reprovável de 

determinados indivíduos, o entrevistado diz que o preconceito que sofrem é muito grande, 

pois as pessoas costumam generalizar e dizer que “todo catador é ladrão”. 

Ora, a ação acolhedora dos estudantes e o respeito com que tratam os trabalhadores 

“catadores”, dando a eles a oportunidade de se expressar, é uma demonstração de como, 

mesmo desconhecendo – por certo – a obra de Paulo Freire, conseguem corroborar o 

pensamento do eminente educador que, em sua Pedagogia da Autonomia, nos instrui com a 
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preciosa lição de que ensinar exige, entre outros requisitos, a rejeição a toda forma de 

discriminação. 

Faz parte igualmente do pensar certo a rejeição mais decidida a qualquer forma de 

discriminação. A prática preconceituosa de raça, de classe, de gênero ofende a substantividade 

do ser humano e nega radicalmente a democracia. (FREIRE, 1996. p.37). 

Como bem reconhece o entrevistado, o fato de haver trabalhadores no mesmo 

segmento dele que “fazem sujeira na rua” não significa que todos ajam da mesma forma. A 

maioria, como afirma, é gente trabalhadora, que passa o dia na rua trabalhando e que, ao final 

de sua jornada diária vai para casa, onde vive com sua família. 

O curta também é marcante devido ao fato de registrar uma atitude dos estudantes que, 

com sensibilidade e olhar perspicaz, constatam que aqueles entrevistados, bem como todos os 

“catadores”, são seres humanos que não apenas buscam o seu sustento nas ruas, mas, ao fazer 

isso, contribuem com a preservação do planeta e a limpeza da cidade, retirando dela objetos 

que poderiam contaminar rios e causar um enorme transtorno para toda a sociedade. 

Em sua simplicidade, o entrevistado diz ao final que “educação vem de casa”, para que 

a vida do homem seja preservada e a dignidade do mesmo seja sempre lembrada e respeitada. 

E, por entenderem o recado repassado por quem, aparentemente, não tinha nada a oferecer 

senão a exibição de suas mãos calejadas, os estudantes saem, mais uma vez, de sua posição 

passiva e tomam frente para ajudar o trabalhador a reunir o máximo de material que garantiria 

o sustento daquela família, sem preconceito e sem se julgarem superiores a nada e a ninguém. 

Os alunos percorrem as ruas da redondeza à cata de papelão e outros objetos úteis ao seu 

entrevistado, encerrando o vídeo com imagens que nos remetem a um mundo distante, onde 

todos dão as mãos e se ajudam, visando a um único fim: a solidariedade que suplanta de vez 

todo o egoísmo. 
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