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Resumo: Este artigo aborda experiências significativas por meio da produção interdisciplinar na 

oficina “Memórias do movimento estudantil na Ditadura Militar” desenvolvida no projeto “Leituras 

sobre/com ciências humanas: literacia e consciência histórica e geográfica como princípios de ensino-

aprendizagem” realizado no Colégio Estadual Tereza Borges de Cerqueira com os alunos do Projeto 

de Ressignificação da Aprendizagem. O objetivo deste trabalho é por meio da discursão e do relato de 

práticas interdisciplinares usadas na oficina trazer a importância dessas ações e a relevância da 

utilização da interdisciplinaridade no aprendizado do aluno, usando alguns teóricos que abordam sobre 

a temática e descrever algumas linguagens e metodologias utilizada como forma de ensino-

aprendizagem e os resultados alcançados. Para isto será necessário o uso do método de descrição das 

ações e desempenhos dos alunos, confrontando suas opiniões com os teóricos envolvidos na discursão. 
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Introdução  
 

Este artigo tem como finalidade descrever experiências significativas na oficina 

interdisciplinar “Memórias do movimento estudantil na Ditadura Militar” desenvolvida como uma das 

ações no projeto vinculado a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia- FAPESB “Leituras 

sobre/com ciências humanas: literacia e consciência histórica e geográfica como princípios de ensino-

aprendizagem” coordenado pela professora doutoranda Luciana Oliveira Correia, professora da 

Universidade do Estado da Bahia-UNEB.  

A proposta inicial do projeto é mediar o processo de ensino-aprendizagem através do uso da 

práxis pedagógica que leve em consideração os princípios da literacia científica e o uso de distintas 

linguagens próprias da Geografia e História, visando auxiliar no letramento de alunos pertencentes a 

um projeto de garantia do percurso educativo no ensino básico, propondo a utilização de signos 

representativos, trabalhando de maneira contextualizada ao público com análises de fontes 

diversificadas como vídeo, música, utilização da cartografia subversiva, além de propor práticas 

inovadoras no ensino destas ciências; e contribuir para o desenvolvimento de uma cultura e 

pensamento científico dentro do campo das Ciências Humanas e suas linguagens na escola de 

educação básica. 

Nosso objetivo é abordara metodologia e as linguagens utilizadas na oficina como uma pratica 

interdisciplinar interessante para o bom desempenho do processo de ensino aprendizagem. 

 

Metolologia  

                                                             
1 Pós-graduanda do curso de Ensino de História pelo Instituto Pró-Saber e pós-graduanda do Curso de 

Especialização em Práticas Docentes Interdisciplinares da Universidade do Estado da Bahia-UNEB Campus VI- 

Caetité. Bolsista técnica da Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado da Bahia – FAPESB no projeto “Leituras 

sobre/com ciências humanas: literacia e consciência histórica e geográfica como princípios de ensino-

aprendizagem” 
2 Graduanda do curso de Licenciatura em História pela Universidade do Estado da Bahia e Bolsista da FAPESB 

no projeto “Leituras sobre/com ciências humanas: literacia e consciência histórica e geográfica como princípios 

de ensino-aprendizagem”, naiararocha.cte@gmail.com  
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Esta oficina foi desenvolvida como proposta de caráter interdisciplinar dentro do campo das 

ciências humanas para possibilitar ações diferenciadas no Ensino de Geografia e Ensino de História, a 

partir do uso de linguagens específicas inerente a estes campos do conhecimento possibilitando a 

interação das respectivas linguagens com o ensino dessas duas áreas. O objetivo é trabalhar com a 

Ditadura Militar a partir das memórias do movimento estudantil, procurando compreender a atuação 

desses grupos e sua importância histórica, trabalhando a espacialização dos locais de atuação 

utilizando-se da produção do stêncil, da produção  teatral, das imagens, de vídeos, músicas que 

retratam este período da História do Brasil. 

 Miquelin (2008) fala da relevância das oficinas, segundo ele estas são constituídas como 

estruturas flexíveis, em volta de um desafio principal, contextualizado num tema, com uma maneira de 

funcionamento parecido a uma rede de significados. Essa rede não tem como prioridade as disciplinas, 

mas, sim, a natureza de um problema que é realmente interdisciplinar e verdadeiro, sem caráter 

artificial. Sendo uma rede, ela induz os sujeitos a produzirem uma gama variada de interpretações e 

soluções e não a encontrarem uma solução predeterminada e acabada, o que não seria um problema. 

Temos essa oficina como algo em que a interpretação e reflexão sejam o ponto de partida para 

aprendizado integrado e crítico, baseado na problematização de realidades, envolvendo diversas 

esferas e dimensões, buscando a interdisciplinaridade, uma aprendizagem que priorize o aprendizado e 

não a acumulação de ideias soltas. Identificamos com Morin (2003) que diz que melhor do que uma 

“cabeça bem cheia” é “uma cabeça bem feita”. “Uma cabeça bem-feita é uma cabeça apta a organizar 

os conhecimentos e, com isso, evitar sua acumulação estéril”. 

 

Resultados e Discussão 
 
Para inciar a oficina utilizamos um meio  interessante de recomposição dos fatos,  o teatro,  

sendo um instrumento importante para o desenvolvimento pessoal, para a formação do caráter e para a 

construção da cidadania. Nessa oficina a dramatização foi utilizada como meio de impacto incial nos 

alunos e para que assim eles se interessassem em saber mais sobre o tema. Iniciamos com uma 

dramatização amodarçando os alunos  e se posicionando  como militares dando ordens a eles, e assim 

explicamos parte desse tema com postura militar. 

 O prazer na aprendizagem é um elemento fundamental no processo da construção do 

conhecimento. É aliando este prazer que o teatro tornase uma ferramenta pedagógica de grande valor. 

É também uma linguagem que possibilita trabalhar diferentes temas para diferente públicos. 

Para Torres (2007, p. 40), 

 
A dramatização consiste em uma montagem teatral simples, o que facilita sua 

aplicação em sala de aula. Seu uso como ferramenta didática para o ensino 

apresentase como uma estratégia alternativa que auxilia as práticas escolares. 

Dramatizar o ensino de História e Geografia facilita o aprofundamento dos temas 

discutidos em sala, criando possibilidades para os professores adaptarem os 

conteúdos científicos à realidade e à linguagem do cotidiano dos alunos, 

estabelecendo maior dinamicidade ao processo de ensino e de aprendizagem. 

 

Em seguida utilizamos a música de Chico Buarque, “Cálice” e discutimos trechos, trazendo 

elementos sobre este período, sendo que este recurso pedagógico é um meio eficaz no processo de 

ensino-aprendizagem. A quantidade de temas possíveis de serem trabalhados com músicas permite um 

trabalho mais estimulante. A música é de fácil obtenção, além da boa aceitação e assimilação pelos 

estudantes. Nesse sentido ela pode ser utilizada para ilustrar/reforçar um conteúdo trabalhado ou 

iniciar uma discussão/debate a respeito de um tema a ser trabalhado, onde os alunos possam se sentir 

atraídos pela proposta dos professores. Nesse caso a música “Cálice” de Chico Buarque é um recurso 

para os alunos compreenderem sobre a situação em que a sociedade vivia durante a ditadura militar e 

como uma reação contra essa situação.  

 
A principal vantagem que obtemos ao utilizar a música para nos auxiliar no ensino 

de uma determinada disciplina é a abertura, poderíamos dizer assim, de um segundo 



caminho comunicativo que não o verbal – mais comumente utilizado. (FERREIRA, 

2007:13.) 

 

E também fizemos  uso da imagem, uma poderosa ferramenta de auxílio no ensino de 

Geografia, da História e de outras disciplinas, pois é de fácil manuseio e obtenção. Com ela, podemos 

trabalhar temas e conceitos importantíssimos como análise de imagens do período militar, como por 

exemplo a imagem de Wladimir Herzog  morto em uma cela de prisão, a foto de Dilma, dos estudantes 

pixando abaixo a ditadura, dos instrumentos de tortura, todas estas imagens auxiliaram-nos a recompor 

parte dos fatos ocorridos nessa época. 

Sobre o uso do vídeo “História do Movimento Estudantil” que retrata parte da História dos 

estudantes em movimentos sociais temos que levar em consideração que em uma sociedade como a 

nossa, em que a mídia televisiva está presente em quase todos os lares, é imprescindível a utilização 

do vídeo como um recurso alternativo para as aulas e este é de extrema necessidade para compreensão 

da luta desses estudantes contra  a Ditadura Militar. 

 Essa mídia está encarregada de diariamente nos ofertar uma grande quantidade de informações. 

Sabemos que a informação é libertadora. Nesse aspecto, “a escola pode e deve aprender muita coisa 

com a mídia, e usála como parte constituinte da construção do conhecimento, e não apenas de forma 

instrumental e adicional” (ASSMANN, 1998, p. 233). Aqui buscamos aliar o vídeo ao tema , de forma 

que os estudantes comprendessem a importancia da participação dos estudantes durante o regime 

militar. 

Seguindo e acreditando no pensamento de Barreira (2012), de que a arte é uma  

inesgotável fonte de criação que pode atrair, envolver e emocionar o ser humano,  podendo levá-lo a 

um mergulho dentro de si mesmo em busca de suas verdades. Para  

isso, é preciso se valer da reflexão de que o conhecimento e o fazer artístico propiciam conhecimento a 

quem nele mergulha (BARREIRA E BRASIL, 2012 p.19). Assim, durante o desenvolvimento da 

oficina aliamos a produção do stencil pelos alunos e a participação de duas pessoas do Movimento 

Estudantil, sendo de essencial importancia para eles se perceberem como personagens desta História e 

da participação de estudantes contra o regime militar, utilizando muitas vezes da artes com a produção 

dos stencil para de opor a este regime. 

 Utilizando-se de todos esses recursos, colocando os alunos a pensar e a produzir, alindo suas 

experiências ao conteúdo, compartilhamos também do pensamento de Moran (2006, p. 22) que afirma: 

 
Aprendemos melhor quando vivenciamos, experimentamos, sentimos. 

Aprendemos quando relacionamos, estabelecemos vínculos, laços entre o que estava 

solto, caótico, disperso, integrando o em um novo contexto, dando-lhe significado, 

encontrando um novo sentido. 

Aprendemos quando descobrimos novas dimensões de significação que antes se nos 

escapavam, quando vamos ampliando o círculo de compreensão do que nos rodeia, 

quando como numa cebola, vamos descascando novas camadas que antes 

permaneciam ocultas à nossa percepção, o que nos faz perceber de uma outra forma. 

Aprendemos mais quando estabelecemos pontes entre a reflexão e a ação, entre a 

experiência e a conceituação, entre a teoria e a prática; quando ambas se alimentam 

mutuamente. 

Aprendemos quando equilibramos e integramos o sensorial, o racional, o emocional, 

o ético, o pessoal e o social. 

Aprendemos pelo prazer, porque gostamos de um assunto, de uma mídia, de uma 

pessoa. O jogo, o ambiente agradável, o estímulo positivo podem facilitar a 

aprendizagem. 

Aprendemos mais, quando conseguimos juntar todos os fatores: temos interesse, 

motivação clara; desenvolvemos hábitos que facilitam o processo de aprendizagem; 

e sentimos prazer no que estudamos e na forma de fazê-lo. 

 

Finalizada as ações da oficina pedimos aos alunos que produzissem um pequeno relato 

descrevendo os pontos positivos e negativos e o que aprenderem sobre a temática. Nos relatos 

produzidos percebemos a relevância da metodologia utilizada para um aprendizado realmente 

significativo, pois os discentes relacionaram as linguagens e alguns fatos do tema, destacando o quanto 



chamaram sua atenção a dramatização, a produção do stencil, a fala do estudante palestrante e do 

integrante do movimento estudantil como contribuição para o entendimento. Para Puntel (2007, p. 89): 

 
Como educadores, podemos estimular, motivar, convencer os nossos alunos de que 

aprender é tão necessário quanto nutrirse. No momento em que isso se tornar um 

hábito, a cada dia existirá a expectativa de descobrir e de se sentir renovado com o 

novo, tarefa difícil que deve ser revigorada frequentemente por todos os educadores. 

 

Observando as escritas dos alunos podemos perceber que esse aprendizado foi estimulado. 

Nesse trecho o aluno escreve “... como ponto positivo a dinâmica sobre a ditadura, a forma como 

entramos no auditório, o vídeo eu achei muito interessante...”. Nessa fala observa-se que o estudante 

cita a dramatização inicial, o vídeo como algo que despertou sua curiosidade. Esse outro coloca “... 

Como ponto positivo teve a dinâmica, apesar do medo foi muito legal, pois pude sentir o medo, a 

insegurança, e  agonia que as pessoas sentiam na época da ditadura. A palestra que o jovem deu, 

deixou bem claro sobre como eram as coisas naquela época e também esclareceu a participação dos 

estudantes” Nesses relatos os discentes sempre destacam o teatro que foi utilizado e  participação dos 

palestrantes como algo que facilitaram sua compreensão sobre a assunto. 

Nessa outra fala o aluno diz “... a oficina de hoje foi muito boa por mostrar como foi 

importante a força dos estudantes unidos, que juntos podemos mudar a cidade, o estado e até mesmo o 

país. Fizemos também um stencil muito legal...”. O discente destaca o quanto foi importante para ele 

descobrir a sua atuação como ser capaz de mudar sua realidade. 

 

Conclusões 
 

O presente estudo desenvolvido nesse projeto vinculado a FAPESB objetivou indicar 

possibilidades metodológicas inovadoras para o ensino, utilizando a interdisciplinaridade com a 

criação de estratégias de enfrentamento proporcionando uma coparticipação dos educandos na 

construção de conhecimentos, considerando todos os participantes como agentes do processo de 

aprendizagem como personagens legítimos. Durante a execução da pesquisa demonstramos sua 

validade ante o processo de ensino atual, realizando um procedimento apoiado pela ação direta e 

interventora do nosso objeto de estudo. 

Os resultados consideramos ser satisfatório ao que nos propomos compreender, enquanto 

pesquisadores preocupados com a atual realidade dos alunos  regulares da ensino básico que 

apresentam  dificuldades de aprendizados em determinadas áreas do conhecimento, não alcançando 

assim sucesso escolar, e que além de cumprirem o ensino regular devem frequentar as ações 

desenvolvidas no Programa de Garantia do Percurso Educativo Digno - Projeto de ressignificação da 

aprendizagem do colégio CETBC. Apenas constatar esta realidade não bastava, deveríamos intervir 

nela, como um ensino voltado para a ação transformadora.  
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