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RESUMO 

O presente artigo dialoga sobre o desenvolvimento de atividades interdisciplinares sobre 

a Guerra do Contestado utilizando como recurso a produção de vídeos com alunos do 9º 

ano do ensino fundamental. A temática contestada foi escolhida pela presença deste no 

currículo escolar, de forma genérica, e pela aplicação do trabalho ser na cidade de Rio 

das Antas/SC, local onde ocorreu uma das batalhas da guerra.  O trabalho aqui descrito 

será composto de diversas etapas, apresentando-se como proposta norteadora para as 

práticas pedagógicas contemporâneas, sendo este finalizado com o desenvolvimento de 

eventos escolares e divulgação via redes sociais. As narrativas elaboradas nos vídeos 

foram a partir de contos de amor que os educandos produziram na disciplina de português, 

com a temática do Contestado como base para o pano de fundo destas produções.  A 

proposta interdisciplinar de trabalho, visa articular o uso de tecnologias, como a produção 

de vídeos, com as redes sociais, onde seria divulgado o trabalho a partir do site Youtube. 

Ainda, considera-se necessário solidificar a produção como material de análise didática, 

considerando que professores e alunos dos anos posteriores possam usar a narrativa como 

objeto de uso pedagógico. Sendo assim, o trabalho coletivo das diversas disciplinas, 

conjugando professores e alunos, busca de transcender o espaço da sala de aula, 

possibilitando protagonismo para os estudantes na produção de conhecimento. 

 

Palavras-chave: Educação, tecnologia, alunos, escola, Contestado. 

 

INTRODUÇÃO 

A escola pública atual está estruturada em um processo de aluno como receptor e 

o professor como detentor do conhecimento. Por mais que essa ideia seja considerada 

inadequada para as necessidades do século XXI, a estrutura e o sistema educacional se 

pautam nessas bases. O aluno de escola publica assimila pouco dos processos de 

desenvolvimento de autonomia, não captando e debatendo o meio em que está inserido e 

os fatores históricos que o formam como indivíduo. Como afirma Freyre (1996): 
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É preciso insistir: este saber necessário ao professor - que ensinar não é 

transferir conhecimento - não apenas precisa ser apreendido por ele e 

pelos educandos nas suas razoes de ser - ontológica, política, ética, 

epistemológica, pedagógica, mas também precisa ser constantemente 

testemunhado, vivido. (FREIRE, 1996, p. 21). 

 

 Dessa forma, o intuito do presente artigo é debater a partir da prática pedagógica 

do uso de vídeos no âmbito escolar a ligação entre a produção científica, desenvolvimento 

de autonomia e inovação no processo educacional, rompendo com aspectos 

hierarquizantes de educação e discutindo novas propostas de ensino. Ao propor esse 

método, possibilita-se que o aluno se entenda como produtor de conhecimento, atuando 

de maneira diversificada, entendendo a responsabilidade de uma produção que vai além 

das paredes do prédio escolar. 

 A divulgação de conhecimento, atrelada no projeto aqui desenvolvido, está a 

cargo hoje dos bancos universitários. Contudo, as mídias e as redes sociais, ligadas a 

diversos divulgadores de conteúdo, principalmente vídeos, apresentam toda uma 

plataforma na rede mundial de computadores onde se torne mais democrático e popular 

o aprendizado de temas comuns somente ao espaço escolar no século passado. Conforme 

afirma NOGUEIRA e GONÇALVES (2014): 

Divulgar ou popularizar o conhecimento produzido pela ciência não é 

apenas transmitir as informações descompromissado com quem está 

“do outro lado”, o cidadão simples, não especialista, antes é necessário 

ir além de disponibilizar a informação, consideramos importante 

dialogar com o público para que haja uma compreensão a cerca da 

ciência. [...] Ao divulgar a ciência há de se pensar na tradução de uma 

linguagem técnica, especializada, em outra, de fácil entendimento, 

constitui um grande desafio para a popularização da ciência, pois as 

pessoas mais simples não são alfabetizadas cientificamente para 

compreender o que o especialista diz e acaba não tendo um 

entendimento claro, com condições de discutir sobre a ciência. 

(NOGUEIRA e GONÇALVES, 2014, p. 95) 

  

 A intencionalidade desse trabalho se desenvolve a partir da conexão entre as redes 

sociais, o protagonismo estudantil na educação básica e a divulgação científica baseada 

na acessibilidade dos debates que poderão ser produzidos. Ao estabelecer uma linha que 

envolve teoria, pesquisa de campo e prática, o aluno torna-se um agente capaz de não 

somente assimilar, mas reproduzir o conhecimento adquirido, traduzindo através de 

narrativas escritas e midiáticas. Além disso, proporciona o desenvolvimento da 
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autonomia e pensamento crítico, entendendo os elementos pautados na pesquisa e 

divulgação como parte de suas vivências. Como afirma SILVA (2009) “A reconstrução 

pelo meio audiovisual no âmbito educacional é uma forma de despertar interesse e 

conhecimento, ainda, preservar a memória e a cultura daquilo que será veiculado.”. 

 Dessa forma, o percurso didático de produção utilizando a História da Guerra do 

Contestado como eixo central, considera a valorização da história local e a ampliação do 

debate sobre um tema pouco abordado nos bancos escolares. A proposta didática articula 

teoria e prática com a intensão de diversificar as práticas educacionais, demonstrando que 

a produção de vídeos por estudantes do ensino fundamental é uma possibilidade de 

romper com o tradicional e conseguir conectar áreas do conhecimento e a realidade vivida 

por professores e alunos. 

A ABORDAGEM INTERDISCIPLINAR 

A educação contemporânea busca inovar e se desenvolver a partir da capacitação 

de seus profissionais para as demandas do século XXI. Contudo, alguns conceitos criados 

no século passado estão encontrando espaço na atualidade, se chocando diretamente com 

o crescimento das tecnologias de comunicação no cotidiano, como a ideia de 

interdisciplinaridade. Segundo Gozzer, (1992) e Klein (1998) citados por Garcia (2008, 

p. 365) pode-se afirmar que a interdisciplinaridade é um fenômeno do século passado, 

enraizado nas reformas educacionais modernas, na pesquisa aplicada e nos esforços para 

dissolver barreiras disciplinares. 

Porém Garcia ainda aponta que a noção de interdisciplinaridade ganha 

notoriedade como conceito na década de 1930 nos Estados Unidos da América. Sua 

análise embasa-se na conceituação a partir dos Parâmetros Curriculares Nacionais da 

educação básica no Brasil, elencando diversas características do uso da 

interdisciplinaridade na literatura educacional. Quando trata da pedagogia baseada em 

projetos, o autor apresenta que a pratica interdisciplinar melhor identifica-se com o 

projeto de investigação, que pode fornecer um eixo integrador necessário para a 

interdisciplinaridade, mesmo sem explorar todo o potencial deste conceito.  (Garcia, 

2008). 

A construção de um projeto interdisciplinar pode partir de uma 

indagação que solicita um modo de estudo ou investigação que articule 

atividades de aprendizagem em mais do que uma disciplina isolada. 

Também pode surgir de uma inquietação que desafia os limites de 
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leitura, fornecidos por uma única disciplina do currículo e requer outras 

perspectivas. Neste caso, a interdisciplinaridade encontra na 

organização de projetos um eixo de integração de atividades e formas 

de conhecimento. Esse sentido pode sugerir que a interdisciplinaridade 

não tenciona diluir as fronteiras das disciplinas, embora represente uma 

possibilidade para integrar suas formas de compreensão. (GARCIA, 

2008, p. 371). 

 

Mozena e Ostermann (2017) dialogam sobre a obra construída por Ivani Fazenda, 

onde discute acerca da interdisciplinaridade, apontando conceitos estruturantes do tema 

na educação contemporânea. As autoras colocam que a interdisciplinaridade é um recurso 

utilizado para pautar as práticas pedagógicas atuais, devido às diversas ramificações de 

pesquisa no campo educacional, sendo muitas vezes elencado como um “modismo”. 

Dessa forma, as autoras utilizam elementos produzidos por Fazenda com o intuito de 

elucidar as problematizações acerca da temática.  

Para Ivani Fazenda, a interdisciplinaridade constitui-se numa atitude, 

uma maneira de ser e fazer relacionada a uma nova maneira de enxergar 

e lidar com o conhecimento.  [...] concentra-se em viver essa 

interdisciplinaridade, realizá-la em suas pesquisas e divulgá-la como 

atitude, uma maneira de enxergar e realizar a escola. [...] a 

interdisciplinaridade não se configura num vale tudo e só pode ser 

adequadamente compreendida por meio do aprofundamento necessário. 

(Mozena & Ostermann, 2017, p. 97). 

 

Sendo assim, a produção interdisciplinar de vídeos no ensino fundamental, 

objetivo da proposta aqui elencada, visa contribuir para o desenvolvimento da autonomia 

e da identidade cultural dos estudantes envolvidos, através da produção e divulgação dos 

resultados. As tecnologias de comunicação estão em toda parte em nossa sociedade. 

Celulares, computadores, televisores, todos esses elementos possuem informação e 

entretenimento, estando presentes na vida cotidiana. Dessa forma, as plataformas de 

mídia digitais são mecanismo de divulgação e popularização de conhecimento que 

possuem potencial para o desenvolvimento de atividades escolares no ensino 

fundamental. 

Sendo assim, visou-se estimular a organização e roteirização de vídeos baseados 

em produções textuais. Nesse sentido, como afirmam Navarro & Rubio (2014) as TIC’s 

(tecnologias de informação e comunicação) não são como a solução de todos os 

problemas da educação, mas sim devem ser utilizadas como uma ferramenta disponível 

para que os professores atuem para animar seus estudantes na difícil tarefa da 
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aprendizagem. Os autores ainda defendem que utilizar essa ferramenta serve para 

demonstrar aos estudantes o poder dos meios de comunicação digitais, e como devemos 

compreendê-los e estuda-los. 

Durante muito tempo as ferramentas pedagógicas para o cinema eram 

fundadas em um modelo dominante e antigo: a voz do que sabe, decifra, 

comenta e analisa planos e sequências de um filme, em um modelo de 

ensino-aprendizagem que coloca o aluno apenas como receptor dos  

conteúdos. Isso mostra uma concepção muito tradicional de educação, 

onde só se utilizam os filmes para ilustrar uma aula, e que muitas vezes, 

dos quais são mostrados apenas trechos. Acreditamos que o ato de 

criação cinematográfico é essencial para que os estudantes 

desenvolvam sua criatividade e pensamento crítico. (BERGALA, 2007, 

P. 115 apud RUBIO E NAVARRO, 2014, P.34). 

 

Navarro & Rubio ainda destacam que o resultado final do trabalho não é 

fundamental, mas sim seu processo. Ao desenvolver um projeto educacional de produção 

de vídeos, os alunos enxergaram na produção um processo que os transportará da sala de 

aula, podendo refletir e ocupar espaços, visando a divulgação do conhecimento.  

Outra base teórica para a produção dos vídeos é a construção de produções 

textuais, elaborando juntamente com a disciplina de português. Para isso utilizamos Mello 

& Trevisan (2011), que analisam a produção de vídeos a partir de produções textuais. As 

autoras apresentam suas proposições pelo viés da língua portuguesa, contudo, a 

aplicabilidade se encaixa com a proposta pedagógica interdisciplinar aqui apresentada. 

Mello & Trevisan destacam que a escola pública é um terreno fértil para a produção de 

vídeos, pois ao adaptar textos produzidos por eles, estão produzindo novos saberes. 

Reiteram ainda, que ao incentivar o uso de vídeos em sala de aula inserimos o vídeo como 

parte do cotidiano escolar, possibilitando o aprimoramento das produções visuais, além 

da comunicação multilinguística. 

Ao transformar seus próprios textos em vídeos, os alunos aprendem não 

só o conteúdo proposto pelo professor, eles aprendem também, a ser 

mais autônomos e ousados na hora de produzir diferentes tipos de 

textos. Além disso, a aprendizagem formal de gêneros textuais mais 

próximos e em circulação na vida cotidiana, elabora o pensamento dos 

alunos e enriquece suas produções futuras. (MELLO & TREVISAN, 

2011, P.11) 

Os cadernos da Olimpíada Nacional de Língua Portuguesa – edição 2019 

fornecem conceituações básicas de trabalho, como as bases para estruturar um 

documentário, para que ele serve, qual seu objetivo, apresentando este como elemento de 

transformação social. O texto ainda destaca a importância da divulgação dos resultados e 
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o papel dos atores sociais na realização da produção de vídeo. Na etapa dois da primeira 

unidade, a apostila ainda apresenta a relação entre o documentário e a ficção, destacando 

que a produção deste visa gerar a desconfiança do espectador. Contudo, o objetivo 

narrativo do vídeo a ser produzido é ficcional com elementos históricos base, e a apostila 

auxilia na construção de roteiro, elementos textuais e sequenciais de trabalho. 

Interdisciplinarmente, o trabalho de produção de vídeo proporciona uma gama de 

processos menores que envolvem o corpo pedagógico, além de pautar elementos para a 

eficácia narrativa do conto e de sua adaptação em vídeo. Nesses aspectos, temos o 

processo artístico, geográfico e linguístico, tanto para o conto como para a articulação do 

vídeo. Ou seja, percebe-se que o trabalho fundamenta-se a partir da formação humana e 

coletiva de um trabalho, que visa ir além do ensino tradicional, pautando-se no 

estreitamento de laços entre professores e alunos, além de propiciar um diálogo amplo de 

competências que os estudantes utilizarão em sua vida prática, como expressão, 

imaginação, oralidade e protagonismo, lhe permitindo liberdade e diálogo além dos 

bancos escolares, proporcionando uma escola viva e prazerosa.  

[...] a interdisciplinaridade poderia a princípio ser entendida como 

junção ou relações entre duas ou mais disciplinas, como aproximação 

de conteúdos que se intercomunicam, somatória de linguagens etc. Só 

que a interdisciplinaridade para Ivani Fazenda é muito mais complexa, 

constituindo se na superação da concepção fragmentária para a unitária 

do ser humano, levando ao conceito de eternidade, uma união no desejo 

de viver livremente e alcançar o que ainda não foi alcançado. 

(MOZENA e OSTERMANN, p. 7, 2017). 

 

 Os alunos dessa forma têm a possibilidade de conectar aspectos de diversas áreas 

de conhecimento a partir do desenvolvimento do trabalho. O processo interdisciplinar 

permite adquirir uma ampla compreensão e inserção no elemento final do trabalho. Para 

tal, o afunilamento do eixo teórico de fundo, ou seja, a Guerra do Contestado se dá 

também na construção da identidade do indivíduo como parte do legado histórico e como 

produtor de novas perspectivas. Sendo assim, a história local advém de uma vantagem, 

onde todos os lugares, inclusive do prédio escolar, fazem parte da formação histórica do 

município, e também, o trabalho teórico pôde ter mais aprofundamento, visto que 

houveram trabalhos de campo relacionados ao tema. Nesse aspecto, portanto, constroem-

se dois objetivos: a compreensão aprofundada da história local e a desconstrução de uma 

visão eurocêntrica da mesma. 
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A HISTÓRIA LOCAL: A ESCOLHA DA GUERRA DO CONTESTADO 

 A localização geográfica do município de Rio das Antas/SC, no alto Vale do Rio 

do Peixe, possibilita um trabalho de pesquisa e produção sobre a Guerra do Contestado, 

conflito ocorrido na região entre 1912 e 1916. Portanto, objetivou-se trabalhar a História 

regional do município como processo de resgate das origens culturais e sociais dos povos 

anteriores aos europeus que ali se estabeleceram, além de resgatar o impacto cultural 

perceptível através da religiosidade, pouco estruturado na memória local.  

Observou-se assim que tanto aspectos regionais do município e a própria Guerra 

do Contestado como um todo estão ausentes de análises mais profundas no contexto 

educacional, sendo ignorada em muitas ocasiões devido a rasa profundidade histórica do 

impacto na história de Rio das Antas. Dessa forma, Paulo Pinheiro Machado destaca a 

importância de se abordar o Contestado de forma mais estruturante: 

Não devemos e não podemos ficar restritos ao meio acadêmico mais 

especializado se nossos professores e nossos livros didáticos continuam 

trabalhando com muitas limitações sobre esse tema nas redes escolares 

de Ensino Fundamental. Por mais abundante que seja a historiografia, 

e mais numerosas as teses e dissertações e monografias sobre o 

movimento do Contestado, essa temática não ganhará o grande público 

se não construir parâmetros inovadores para a formação de docentes e 

produção de material didático à altura deste desafio. (MACHADO, 

2017, P. 73-74). 

  

Ao abordar aspectos da História local na pesquisa e produção, buscou-se também a 

percepção da vivência que os educandos possuem em relação ao próprio Contestado, 

contribuindo assim para uma melhor identificação dos conceitos culturais, destacando 

esse aspecto em si como método de aprendizagem, pois que a identidade cultural faz parte 

da dimensão individual e coletiva destes mesmos educandos. (FREYRE, 1996). 

 Além de contribuir para o desenvolvimento da autonomia do estudante e pensar 

na identidade cultural do sujeito, buscou-se redimensionar a prática pedagógica. Ao 

produzir a pesquisa e a produção de vídeos no ensino fundamental, os alunos tiveram a 

oportunidade de experimentar a produção e divulgação de conhecimento. Dessa maneira, 

as atividades por eles realizadas poderão servir de base para posteriores pesquisas e 

análises de narrativa, dando significado ao trabalho proposto para os alunos, além de sair 

da posição de sujeito passivo na educação básica. Ao abordar as questões locais de 
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memória e identidade, visa-se contribuir para a construção da identidade social e cultural 

do estudante com o lugar onde vive. 

Viana (2017) destaca que a visão tradicional das escolas públicas elucida 

principalmente a história pelo viés eurocêntrico, sendo essa uma problemática central nas 

escolas publicas até a atualidade. Percebendo esse aspecto, a história do Contestado trata 

basicamente do dualismo cultural da região onde existem, de um lado, os povos 

originários e populações caboclas, e do outro, imigrantes europeus que se estabeleceram 

com apoio do Estado brasileiro no início do século XX.  

Traçando esse paralelo, Viana destaca que conhecer a história local, parte da 

reconstrução dessa visão eurocêntrica, entendendo a diversidade de origens de um 

determinado lugar, principalmente no caso brasileiro, devido ao processo de 

miscigenação. O autor ainda elenca que ao fortalecer a identidade local ajuda a 

compreender os processos históricos delimitando o tempo e o espaço, entendendo toda a 

extensão do município como laboratório de estudo de caso. Dessa forma, além do resgate 

historico, esse estudo ajuda na renovação da visão historiográfica.  

Pautado nos questionamentos que envolvem o conflito do Contestado, Machado 

(2017) problematiza sobre a ausência de diálogo entre as produções acadêmicas e o ensino 

básico relacionado a temática da guerra. O autor discorre sobre como esse é um dos 

fatores primordiais para a abordagem rasa do tema em sala de aula, principalmente nas 

escolas das cidades da região do vale do Contestado, envolvidos diretamente no conflito, 

um dos maiores da história do Brasil. 

Conforme afirma Machado (2017) além de sair do espaço da sala de aula, a 

experiência prática de vivenciar cotidianamente a história local, na qual estão inseridos 

os alunos, possibilita a construção do processo de conexão entre o que se está aprendendo 

em sala, com a prática escolar e a construção de uma identidade cultural. Tão importante 

quanto à inovação e a atualização dos conhecimentos é o processo pedagógico 

cotidianamente construído pelos professores, que dão sentido e inteligibilidade aos 

saberes, despertando nas crianças e nos jovens a curiosidade e a motivação para se 

processar um mais completo caminho de ensino.  

A história da região do contestado, embora com ampla bibliografia, sofre com um 

apagamento proporcionado pelo processo de colonização europeia. Basicamente, todas 

as produções, sejam culturais ou sociais, advém da colonização europeia, e de uma visão 
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tradicionalista que torna invisível a cultura dos povos originários e a do próprio caboclo 

do contestado, causando também nos estudantes pouca ou nenhuma identificação com o 

conflito do século XX. Como afirma Paulo Pinheiro Machado: 

Por mais abundante que seja a historiografia, e mais numerosas as teses 

e dissertações e monografias sobre o movimento do Contestado, essa 

temática não ganhará o grande público se não construir parâmetros 

inovadores para a formação de docentes e produção de material didático 

à altura deste desafio. (MACHADO, 2017, P. 74). 

 

 Ao buscar desconstruir os valores eurocêntricos, visa-se valorizar uma história 

brasileira, não somente uma extensão dos valores trazidos pelos colonizadores.  

Observamos dessa maneira, que o paradigma eurocentrista procura 

incutir, através de sua disseminação nos textos historiográficos, uma 

convicção de que a Europa seria o centro do mundo, como lugar 

irradiador do progresso, por excelência, o ideal e origem de toda a 

civilização. Seria mais apropriado, todavia, falarmos de convicções que 

o pensamento eurocentrado tenta reafirmar como sendo superiores: 

econômico-social (o capitalismo), cultural (a modernidade), religiosa (a 

cultura judaico-cristã) e, porque não dizer, "racial" (a "raça" branca). 

(MACEDO, p. 59, 2013).  

  

Ao escolher a produção de vídeo para tal tema, o objetivo é propiciar aos educandos uma 

desconstrução eurocêntrica de sua rasa visão do Contestado, observando o tema 

sociologicamente e filosoficamente, percebendo os problemas que o cercam, ligados ao 

tema estudado. Além disso, esta é uma maneira de divulgar a temática para a comunidade 

a partir de uma criação coletiva escolar, ou seja, relacionando com outro aspecto 

fundamental do trabalho, a democratização do conhecimento. Esse movimento gera 

mudanças no pensamento eurocêntrico, entendendo as origens caboclas como parte 

fundamental da construção da cidadania no Contestado. 

O eurocentrismo é uma característica comum no sul do Brasil, advinda de sua 

relação colonizadora. Contudo, preocupa-se em formar um eixo histórico-cultural ligado 

a uma extensão de sua origem, ignorando muitas vezes as raízes da história do Brasil. 

Desconstruir a visão racista em relação ao tema é fundamental para repensar a forma 

como se aborda a história local em todas as áreas do conhecimento. 

Dessa maneira, ao entrelaçar disciplinas, sair da sala de aula e discutir com os 

alunos seu papel como formadores da sociedade, a produção de vídeos se dá com a 

intenção de sair do teórico, e englobar a prática, com a intenção do aluno a compreender 
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o processo histórico metodológico, além de possibilitar a ampliação de seus eixos de 

percepção artística, linguística e humana. 

RECORTE TEÓRICO E DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO 

As turmas escolhidas para a abordagem do trabalho eram dos nonos anos do 

ensino fundamental. Partiu-se, portanto de práticas didáticas que iniciaram da pesquisa 

em sala de aula indo para o trabalho de campo, a fim de aperfeiçoar a pesquisa. A 

metodologia de abordagem teórica escolhida para trabalhar a Guerra do Contestado nas 

áreas de História e Português foi à aula expositiva dialógica. Verificam-se os 

conhecimentos prévios dos alunos sobre o tema, e desse ponto parte para a elaboração de 

discussões em sala, a fim de localiza-los no contexto regional ao qual estão inseridos. 

Para Mattos (1976), o objetivo da aula expositiva é somente conseguir que os alunos 

adquiram uma compreensão inicial, ou seja, para estabelecer um conceito prévio sobre o 

tema. Para a intensificação deste processo de aprendizagem, visa-se um efetivo trabalho 

prático de ensino, inserindo o diálogo com os alunos e suas vivências para torna-lo parte 

do processo de aprendizagem: 

Na aula expositiva dialógica o professor toma como ponto de partida a 

experiência dos alunos relacionada com o assunto em estudo. Os 

conhecimentos apresentados pelo professor são questionados e 

redescobertos pelos alunos a partir do confronto com a realidade 

conhecida. Ao contrário do que ocorre na aula expositiva tradicional, a 

aula expositiva dialógica valoriza a vivência dos alunos, seu 

conhecimento do concreto, e busca relacionar esses conhecimentos 

prévios com o assunto a ser estudado. (LOPES, 2003, P.43) 

  

Na construção do material de criação dos alunos, ou seja, o conto de amor, além de 

produções textuais analíticas acerca da guerra do Contestado, optou-se pelo uso da 

sequência didática. A produção de contos românticos se estabelece como meio de 

interlocução entre as ciências humanas e a área das linguagens. O aluno irá utilizar o 

fundo histórico do conflito do Contestado (localização geográfica, contexto, época, 

costumes, roupas, modos de vida, etc.) como meio de conexão com a abordagem histórica 

construída em sala de aula.  

Uma sequência didática tem, precisamente, a finalidade de ajudar o 

aluno a dominar melhor um gênero de texto, permitindo-lhe, assim, 

escrever ou falar de uma maneira mais adequada numa dada situação 

de comunicação. O trabalho escolar será realizado, evidentemente, 

sobre gêneros que o aluno não domina ou o faz de maneira insuficiente; 

sobre aqueles dificilmente acessíveis, espontaneamente, pela maioria 
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dos alunos e sobre gêneros públicos e não privados [...]. As sequências 

didáticas servem, portanto, para dar acesso aos alunos a práticas de 

linguagem novas ou dificilmente domináveis. (DOLZ, NOWERRAZ E 

SCHNEUWLY, 2004, P.97). 

 

 A busca de uma abordagem interdisciplinar a partir da produção de contos visa 

proporcionar ao aluno uma análise do período e visualizar quais possíveis personagens 

estiveram envolvidos no conflito, ampliando a visão sobre o Contestado, pensando nas 

diversas narrativas que se inserem no contexto. Dessa forma, ele vai desenvolver 

associações que o coloquem em face da sua própria realidade, considerando que a 

narrativa possa inserir elementos de conhecimento popular, como relatos orais, que 

podem servir de inspiração para o efetivo trabalho de escrita: 

Trabalhar com temáticas atuais permite o desenvolvimento de 

comparações entre realidades diferentes. Possibilita ao aluno 

questionar, pôr em dúvida determinadas verdades e, a partir delas, 

elaborar explicações.  É nesse exercício de pergunta e pesquisa, de 

possibilidades de respostas (que podem ser diferentes, não precisam ser 

iguais às esperadas pelo professor) que o aluno constrói a capacidade 

de argumentar, refletir e inferir sobre determinada realidade. É no 

repensar constante da prática, no diálogo entre os professores e com os 

teóricos, que as concepções vão se formando e, com elas, a própria 

formação do aluno. (JOSÉ, 2008, P. 89). 

 

Outro elemento fundamental da atividade desenvolvida é a possibilidade do trabalho de 

campo e estudo do meio, como ligação interdisciplinar para o desenvolvimento da 

mesma. A abordagem teórica prévia tem por intuito tratar previamente de um norte, uma 

forma de compreensão. Contudo, devido ao privilégio territorial que a história da região 

do Contestado possui, buscou-se trabalhar além da sala de aula antes de partir para a 

produção de vídeos. Isso possibilitou compreender o espaço e as localidades de onde 

derivam a Guerra do Contestado. Desta maneira, as visitas técnicas promovidas são 

elementos essenciais para a quebra do paradigma da sala de aula como único espaço de 

aprendizagem, mas também ajudam a romper com a visão dividida que as áreas do 

conhecimento tradicionalmente possuem na educação. Assim, conseguiu-se interligar 

ciências (observação nativa da mata e passeio no lago do município de Irani/SC, por 

exemplo) e Geografia (compreensão profunda do processo espacial da abrangência do 

conflito) além do processo histórico e linguístico envolvido regionalmente. 
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Podemos destacar que os Estudos do Meio são essencialmente 

interdisciplinares, pois procuram conhecer as variáveis que 

transformam determinado espaço na sua totalidade, bem como formular 

novas atividades pedagógicas que fundamentem o trabalho entre 

disciplinas. Já os Trabalhos de Campo não são necessariamente 

interdisciplinares, porém são os mais utilizados para a elaboração do 

conhecimento geográfico, o que geralmente se caracteriza em práticas 

multi ou pluridisciplinares. (CANDIOTTO, p. 41, 2009) 

  

E como processo metodológico de conclusão, optou-se pela produção de vídeos como 

inserção e proliferação através de obras de mídias digitais para o ensino e aprendizagem. 

Este possibilitou que o aluno assumisse o controle da forma como queria apresentar um 

contexto fictício, respeitando a narrativa histórica do Contestado como um todo.  

 Os vídeos, que se tratam de dramatizações, são adaptações de produções 

construídas de forma escrita pelos alunos e foram interpretadas e montadas pelos mesmos. 

A reconstrução pelo meio audiovisual no âmbito educacional é uma forma de despertar 

interesse e conhecimento, e ainda, preservar a memória e a cultura daquilo que será 

veiculado (SILVA, 2009). Além de qualificar as próprias produções escritas pelos alunos, 

irá incorporar um trabalho coletivo de produção, que além de atuar, foram responsáveis 

por organizar figurino, filmar, propor os locais onde serão realizadas as filmagens, entre 

outras funções. 

Ao transformar seus próprios textos em vídeos, os alunos aprendem não 

só o conteúdo proposto pelo professor, eles aprendem também, a ser 

mais autônomos e ousados na hora de produzir diferentes tipos de 

textos. Além disso, a aprendizagem formal de gêneros textuais mais 

próximos e em circulação na vida cotidiana, elabora o pensamento dos 

alunos e enriquece suas produções futuras. (MELLO, 2011, P.11) 

 

Nesse contexto, observa-se, portanto, o papel do professor que passa a ser 

mediador dos processos de produção e divulgação posterior do material. Percebe-se que 

a consolidação da relação interdisciplinar entre professores é fundamental para pensar o 

efetivo desenvolvimento desse amplo trabalho que desencadeará na produção fílmica. O 

desenvolvimento crítico dos alunos se da partir do momento que o educador valoriza as 

vivências dos educandos, para que estes conectem as áreas de conhecimento devido à 

abordagem individual do profissional, ou estabelecendo ligações coletivamente com o 

corpo pedagógico. 
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Vejam bem, o aluno não conseguirá compreender interdisciplinarmente 

um conteúdo que o professor lhe oferece fragmentadamente. Quando o 

professor está tratando um tema, um assunto, numa unidade de estudo, 

ela já deve ter um modo de pensar interdisciplinar, porque, por suposto, 

ele está lidando com esse assunto com uma realidade pensada, 

compreendida nas suas múltiplas relações. E vai prover os alunos de 

instrumentos conceituais e cognitivos, para que sejam auxiliados a 

pensar interdisciplinarmente. A interdisciplinaridade, portanto, vai 

surgindo no próprio processo de ensino e aprendizagem, nos vários 

momentos de desenvolvimento das aulas. Se o assunto de ensino é 

“água”, vão aparecendo necessidades, questões, perguntas, que 

precisam ser esclarecidas. (LIBANÊO, 2002, P.76). 

  

Para o desenvolvimento dos vídeos, consultaram-se dois tipos de circuitos didáticos para 

abordagem e produção: Apostila das Oficinas do Projeto Olha a Gente Aqui: Vídeo 

(Instituto Asas Comunicação Educativa. São Paulo, Prefeitura de São Paulo, 2013) e 

Oficina Tv Escola de Produção de Vídeos (MEC, São Paulo, 2013). Ambos apresentaram 

maneiras bem próximas de trabalho, que auxiliaram na sequência desenvolvida para 

dividir os alunos e auxiliar na produção fílmica.   

 Dessa Maneira, no ano de 2019 na cidade de Rio das Antas/SC, precisamente na 

Escola Nucleada Municipal Jacinta Nunes, foram escolhidas três turmas de nono ano 

(cerca de 60 alunos) para o desenvolvimento de um trabalho de extensão durante todo o 

ano letivo, que envolveu corpo pedagógico e iniciativa pública.  

 Por volta do mês de março de 2019 os alunos iniciaram o estudo acerca da temática 

do Contestado. Verificou-se seus conhecimentos prévios, suas vivências e percepções 

sobre o tema na região em que vivem. Contudo, em sua maioria, os alunos desconheciam, 

pouco conheciam, ou carregavam preconceitos relativos ao tema. Para tanto, consultou-

se bibliografias e houve a apresentação do conteúdo teórico de maneira dialógica, 

permitindo a interação direta dos alunos na aprendizagem. Esse processo envolveu cerca 

de 10 aulas por turma, considerando a exibição de vídeo-documentários e explanação de 

todo conflito.  

 Conforme o desenvolvimento das aulas, algumas vivências particulares dos 

alunos apareceram, quando começaram a perceber que muitas das coisas a sua volta 

tinham relação com a guerra do Contestado. Dessa forma, a articulação de passeios e 

estudos técnicos fez-se necessária. Os alunos primeiramente foram ao museu do 
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Contestado na cidade de Caçador/SC onde puderam, além de afunilar e relacionar seus 

conhecimentos, associar a cultura do contestado com a cultura dos povos originários e a 

cultura cabocla. 

 

 

Ao mesmo tempo em que se desenvolveram iniciativas nas aulas de história, os 

alunos trabalharam a percepção espacial e cultural do Contestado, além de iniciar 

produções escritas nas aulas de língua portuguesa, estudando diversos gêneros textuais. 

Como atividades de aprofundamento, em ambas as disciplinas foram solicitados relatórios e 

produções textuais do gênero de opinião, exercendo o debate das análises em sala de aula. 

 Nesses primeiros trabalhos, percebeu-se uma nova compreensão do Contestado, 

onde muitos alunos manifestaram apreço pela história regional. Esse primeiro passo 

coletivo trabalhado junto de professores e direção iniciou uma nova percepção dos alunos 

em relação ao ambiente que os cerca, gerando a problematização e o questionamento do 

meio social. Para o afunilamento das percepções espaciais, culturais e históricas. O estudo 

do meio desencadeou também uma visita técnica ao local do primeiro conflito da guerra 

do Contestado: a cidade de Irani/SC. 

Figura 5 - Alunos da E. N. M. Jacinta Nunes em passeio ao Museu Histórico e Antropológico da Região do 

Contestado (Maio/2019 - Acervo do Autor). 
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Figura 6 - Estudo do meio e passeio técnico a cidade de Irani/SC – (agosto/2019 – 

Acervo do Autor) 

 

Após o passeio de Irani/SC ficou perceptível à facilidade que os alunos obtiveram 

de ordenar cenários e desenvolver histórias relativas ao tema, pois estavam ambientados 

do elemento histórico, espacial e cultural.  

Como parte do processo de valorização a temática e iniciativa de ampliação da 

pesquisa realizada pelos alunos, também foi proposto á escola em que se desenvolveu o 

projeto, que os estudantes obtivessem contato com pesquisadores científicos. No mês de 

junho de 2019, na cidade vizinha de Caçador/SC, estava sendo realizado o I Congresso 

Nacional do Contestado, que contava com boa parte de estudiosos na temática. Dessa 

forma, eles poderiam ter contato com produções acadêmicas, tirar duvida e perceber a 

importância do seu objeto de estudo. 
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Figura 3 - Visita ao I Congresso Nacional do Contestado na cidade de Caçador/SC 

– (junho/2019 – Acervo do Autor) 

 

 

Ao promover os três passeios técnicos durante a produção dos contos, os alunos 

tinham mais clareza para produzir elementos fictícios sobre o tema estudado. Conseguiam 

compreender e debater de forma mais aprofundada as questões relativas ao conflito, além 

de identificar suas raízes históricas e sociais nesse processo. Dessa forma, os contos foram 

apresentados e entregues para a professora da disciplina de português no mês de outubro 

de 2019. Após a entrega destes, houve um processo de sequência didática para finalizar 

todos os contos produzidos, passando por análises de ordem textual, gramática e 

narrativa, além do encaixe da produção de forma mais fiel possível ao contexto do 

conflito.  

  Portanto, foram selecionados três contos, um de cada turma de nono ano, para 

realizar o processo de adaptação fílmica. Como processo inicial, a opção era coordenar 

praticamente todo o trabalho e utilizar os alunos somente como parte de elenco de 

produção, ou para funções mais práticas, como figurinos e documentação do processo. 

Contudo, optou-se por deixar todo o processo de produção e desenvolvimento com os 

alunos, e o coordenador do projeto editar os vídeos finais.  
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 Devido a imprevistos, como atividades pedagógicas do calendário escolar, 

somente uma das turmas seguiu as diretrizes de forma completa e correta na produção, 

conforme desenvolvido para o projeto, tornando-se assim o eixo central deste. Entretanto, 

as demais turmas conseguiram finalizar o projeto da mesma maneira, porém, com um 

processo de produção e adaptação menos minucioso, mas que comprovou o engajamento 

e a responsabilidade, além da autonomia no desenvolvimento do trabalho.  

 A turma que seguiu as diretrizes corretamente (9º 02) iniciou o projeto no mês de 

novembro, com pelo menos duas semanas de antecedência dos outros nonos anos. Na 

primeira aula (45 minutos, uma por dia, três por semana) foram apresentadas divisões e 

sequências para o trabalho. Nesse primeiro passo, a turma de cerca de 20 alunos, seria 

dividida em cinco equipes: Figurino, adaptação, filmagem, registro de atividades e elenco 

de atuação na dramatização. A equipe de figurino ficaria a cargo de entender os 

personagens e coletar roupas similares à época do conflito do Contestado; A equipe de 

filmagem atuaria inicialmente com o grupo de adaptação, pensando em organizar os 

registros em vídeo, etc.; A equipe de registro de atividades era a responsável por 

visualizar os bastidores da produção, tirando fotos e fazendo vídeos, além de auxiliar no 

processo de filmagem de elementos; E o elenco de atuação, inicialmente auxiliaria na 

produção e adaptação, e posteriormente atuariam diretamente. 

 Nas três primeiras aulas que se sucederam os alunos começaram a desenvolver o 

texto a partir do conto, e a adaptação ficou a cargo do autor do conto. Na lousa, 

coletivamente, foram sendo desenvolvidos, cena a cena, todo o vídeo, considerando 

possibilidades de filmagem e figurino. 

Após essas quatro aulas iniciais, iniciou-se o processo de filmagem. Próximo a 

escola havia um sítio que foi utilizado para ambientar os cenários de todo o vídeo. Nas 

filmagens foram pelo menos seis dias de trabalho, contando com as aulas de história, arte, 

português, ensino religioso, ciências e geografia. Além de auxiliarem com o tempo, os 

professores puderam coordenar conjuntamente o trabalho. Em vários momentos, os 

próprios alunos, cientes da sua função na produção, filmaram sozinhos. Ao todo foram 

cerca de vinte aulas utilizadas para a filmagem e produção do trabalho. Nesse primeiro 

caso, a única função atribuída ao professor coordenador do projeto foi à edição. Este passo 

levou quatro dias para ser realizado, sendo editado somente no período noturno. 
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 Ao final do projeto os vídeos foram lançados na Escola Nucleada Municipal 

Jacinta Nunes no dia 02 de dezembro de 2019, e após isso, publicados na rede social 

YouTube. Esse processo de trabalho do 9º 02 foi o que ocorreu de forma correta conforme 

o planejado. 

 

Figura 4 - Processo de filmagem do curta-metragem, alunos e professor coordenador 

do projeto - Rio das Antas/SC – (novembro/2019 – Acervo do autor) 

 

 

Ao final do projeto, percebeu-se engajamento, domínio dos fatores históricos e 

narrativos do processo de produção, além da preocupação com o resultado final e 

assiduidade. Ao produzir o vídeo os alunos debatiam e reviam questões acerca do tema 

estudado, preocupando-se com o processo de adaptação. Ao fazer todos os elementos de 

trabalho, eles haviam aprimorado conhecimento e reflexão sobre a temática, além do 

envolvimento e autonomia. Observou de diversas formas o objeto de estudo e assimilaram 

o processo teórico e prático do processo de ensino, refletindo-se também em uma nova 

visão sobre formas de aprender e ser crítico com determinado tema, observando fatores 

históricos e sociais da formação de uma região, além de compreender os conteúdos de 

forma fluida e ativa. 
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As opiniões dos alunos ao fim do projeto foram solicitadas, de maneira opcional, 

porém, quase todos os envolvidos interagiram e não houve nenhum feedback negativo. 

Ao confrontar oralmente, ou espontaneamente, os alunos manifestavam o prazer em atuar 

no projeto desenvolvido. Diversos alunos considerados “problema” mostraram senso de 

coletividade e empenho no trabalho, e a forma diferenciada de avaliação resultou em 

notas como consequência e não como objetivo final, retornando como elemento positivo 

no fim da jornada. 

Nas demais turmas, o resultado final foi exibido conjuntamente no início de 

dezembro, contudo, as etapas foram mais curtas e cheias de imprevistos. Porém, em 

ambos os casos, o trabalho se realizou e teve resultados similares, mesmo que de maneiras 

diferentes no processo de desenvolvimento. Na turma do 9º 01, a última a iniciar o 

trabalho, os alunos foram organizados em equipes, como no processo inicial apresentado 

anteriormente, mas sem a utilização de aulas na escola, eles conseguiram preparar-se para 

filmar na mesma semana. A professora da disciplina de português reordenou os alunos e 

estes adaptaram e conseguiram figurinos para o desenvolvimento do trabalho.  

Figura 5 - Feedback dos alunos da turma 9º02 sobre o processo de trabalho proposto 

no projeto. (Acervo do autor) 
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Nesse caso, os alunos atuaram de forma mais solta, sem tutela direta de 

professores, mostrando também resultados efetivos. As filmagens ocorreram em quatro 

manhãs, sendo editado em uma noite. As filmagens estavam todas ordenadas, porém o 

vídeo saiu mais curto que o primeiro apresentado aqui, mas com qualidade similar. Notou-

se que da mesma forma que a turma anterior, os alunos dominavam noções históricas e 

narrativas da trama, porém, possuindo mais autonomia de trabalho. Foram utilizados 

espaços físicos do município de Rio das Antas/SC, exigindo deslocamento a locais 

próximos da escola. Não houve feedbacks escritos, porém os alunos oralmente 

manifestaram seu contentamento e incredulidade com a boa qualidade do resultado final. 

O processo foi realizado em uma semana.   

 Na última turma, o 9º 03, houve problemas mais complicados. Está turma iniciou 

anteriormente ao 9º 01, com a mesma autonomia que está. Porém, ao iniciar os trabalhos, 

a sala não conseguiu desenvolver um trabalho coletivo efetivo. Isso resultou em uma 

divisão em dois grupos grandes, e um deles finalizou o vídeo. Mesmo com tal problema, 

os alunos que continuaram no projeto foram orientados a não continuar devido às 

confusões. Ao prosseguir, portanto, estiveram totalmente sozinhos na produção da 

adaptação. O vídeo foi todo gravado em contraturnos, com o uso de aparelhos celulares, 

e sendo também editado pelos alunos. Dessa forma, o vídeo foi lançado com os demais e 

os alunos foram avaliados pelo seu desempenho. Nesse caso a atividade prática 

transcendeu seu objetivo, e os alunos fizeram pelo empenho e interação com a temática, 

resultando em um vídeo que atendeu os requisitos dos demais. 

 Com isso, os vídeos foram lançados no início de dezembro, na última aula do 

período da manhã e do período da tarde, finalizando com a postagem nas redes sociais. 

Dessa forma, os alunos atuaram como autores, produtores e atores do projeto 

desenvolvido, cabendo aos professores mediarem o processo. O projeto engajou a escola 

Aluna 1: “Gravar o ‘filminho’ do Contestado me ajudou a entender melhor o que acontecia porque eu vi 

meus amigos fazendo as cenas. Na minha opinião as aulas práticas são bem mais fáceis de aprender o 

conteúdo.” 

Aluna 2: “Desde nossa viagem para Irani, o aprendizado foi muito mais dinâmico deixando assim a maneira 

de estudo ficou muito mais explicativa, a gravação do vídeo também, com a gente vivendo a vida dos 

personagens. O ensino fica muito mais legal.” 

Aluno 3: “Na prática aprendemos mais do que em sala de aula, pois é uma forma diferente de aprender, 

viagem a Irani e o vídeo do contestado ajudou muito todos a aprender sobre contestado.” 
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toda e possibilitou que os próprios estudantes transmitissem através de sua visão as 

percepções obtidas acerca da Guerra do Contestado.  

 O final foi efetivo, os alunos compreendiam a importância do local onde viviam, 

entenderam a essência do tema estudado e apresentaram seu trabalho, como produtores 

de conhecimento. Essa perspectiva narrativa engloba possibilidades de trabalho em 

diversas áreas do conhecimento e temas. A prática aqui proposta visou articular áreas do 

conhecimento e estudantes, possibilitando a coletividade e inserindo o processo teórico 

tradicional como parte de uma atividade diferenciada de trabalho que resulta na 

transposição do espaço de sala de aula, possibilitando a proliferação de conhecimento 

pelos próprios alunos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O ensino na educação básica no Brasil enfrenta diversos problemas de ordem 

social e estrutural. Nós, professores, temos como função romper com os paradigmas 

sociais e articular a conexão da rua com a escola, debatendo cultura, sociedade, empatia 

entre outras questões cruciais. Dessa forma, as necessidades do século XXI pedem 

diversas maneiras de romper com a educação hierarquizante derivada dos modelos do 

século XIX.  

Para isso, a inserção de mídias na educação, além da proposição do aluno com 

agente central de sua aprendizagem na era da informação, faz com que a escola tenha a 

necessidade de se modernizar e divulgar conhecimento. Hoje, entende-se que a 

universidade é o eixo central de produção e divulgação de pesquisas, mas a escola básica 

deve iniciar esse processo como forma de tornar o aluno crítico e ativo ao ambiente que 

atua.  

  Sendo assim, a experiência de trabalho aqui proposta visou tornar o aluno ciente 

de suas capacidades e não só avaliar competências de assimilação teórica, mas também 

como a prática de produção torna o aluno independente quando se enxerga como produtor 

de conhecimento, estabelecendo uma analise do professor pelo viés sócio emocional, 

entendendo que o aluno não se forma somente pela recepção de conteúdo, mas pela 

atuação direta como aprendiz do tema elaborado. Considerando todas as perspectivas, o 

trabalho só se realizou porque os alunos compreenderam o processo de protagonismo e 

importância que se tem ao produzir conhecimento. Ao se dimensionar todas as etapas do 

projeto aqui proposto, mostra-se que o trabalho interdisciplinar serve para transcender a 
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sala de aula e transportar os alunos para o universo de assimilação e interligação com o 

meio em que vive.  

 Ao entender que existiram imprevistos, os resultados vieram de maneiras 

diferentes, porém, carregados de percepções e visões, onde o educador pode perceber o 

resultado do seu trabalho de ensino. Romper com o tradicional, captar uma nova escola 

do século XXI foi a intenção desse trabalho, que se mostrou com diversas falhas, mas que 

no todo alcançou suas expectativas e objetivos principais. Os vídeos e as redes sociais 

não inimigos alienantes da educação, mas são aliados poderosos da autonomia e 

imposição do aluno frente a seu aprendizado e a sociedade. 
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