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       O presente Caderno Pedagógico é um Produto Educacional que integra
a Dissertação de Mestrado intitulada: "A integração entre os saberes
cotidianos e os saberes escolares na EFAN (Escola Família Agrícola de
Natalândia) de Natalândia: Contribuições para a valorização da cultura
popular regional", desenvolvido no âmbito do Curso de Mestrado em
Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT), do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília (IFB)/Campus Brasília, na linha
de pesquisa: Práticas Educativas em Educação Profissional e Tecnológica
(EPT), elaborado pelo mestrando Belchior Ribeiro Leite, sob orientação da
Profª. Dra. Rosa Amélia Pereira da Silva.
       A finalidade deste Produto Educacional é possibilitar aos estudantes da
EFAN, bem como a outros estudantes de qualquer outra instituição que
trabalha com o Ensino Médio Integrado uma formação crítica em relação a
cultura local/regional, por meio de uma sequência de atividades
integradoras (oficina educativas), de maneira que eles passem a valorizá-la
e compreendê-la como elemento que também contribua para a formação
da identidade do indivíduo. Desse modo, as oficinas educativas
integradoras da Sequência Didática, que compõem o referido Caderno
Pedagógico, propõem uma estratégia exequível para que os professores
possam atuar de forma exitosa no Ensino Médio Integrado, propiciando
assim uma formação humana e integral dos estudantes, como práticas
pedagógicas inerentes ao Currículo Integrado.

        

1- APRESENTAÇÃO

Círculos virtuais de saberes : o diálogo entre os saberes 
cotidianos e os saberes escolares 
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   A Sequência Didática, deste Caderno Pedagógico, nomeada
"Círculos Virtuais de Saberes: o diálogo entre os saberes cotidianos e
os saberes escolares", está organizada em quatro oficinas educativas,
sendo que cada uma delas possui um tema gerador, que faz parte do
eixo estruturante – Cultura Popular. Nesse sentido, cada oficina está
em comum acordo com as ideias de Freire(1967) e com a  proposta de
Zabala (1998), no desenvolvimento de conteúdos conceituais,
procedimentais e atitudinais, na perspectiva da formação integral.
Portanto, as atividades propostas serão desenvolvidas de maneira
síncrona (Plataforma Zoom) e outras, assíncronas, pela proposta da
sala de aula invertida.
       O tema gerador da Oficina Educativa 1 é Cultura: tipos, definições
e características. A Oficina Educativa 2 possui a temática: Cultura
Popular e suas principais manifestações. Já a Oficina Educativa 3
apresenta o tema: manifestações culturais na região da EFAN, bem
como as festas e danças populares no contexto local/regional. Por fim,
a Oficina Educativa 4 possui o tema gerador: a valorização da Cultura
Popular local/regional para a formação da identidade cultural do
sujeito.
      Espera-se que esta Sequência Didática possa contribuir de forma
significativa, tanto para os estudantes/professores valorizarem os
conhecimentos cotidianos - Cultura Popular, quanto para inspirar
professores da EFAN de Natalândia e professores de outras instituições
de Ensino Médio Integrado, na realização de um trabalho pedagógico,
que propicie a formação integral/omnilateral dos estudantes. Ainda,
acredita-se que este produto possa ser aplicado, aprimorado e
ampliado por outros docentes, que também o utilizem, de maneira a
colaborar com práticas pedagógicas do Currículo Integrado, não
somente nos cursos de Ensino Médio Integrado, bem como em outras
modalidades de ensino.
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   Porque este caderno se centra no desenvolvimento de “PRÁTICAS
PEDAGÓGICAS”, antes de avançarmos na apresentação do produto,
julgamos necessário refletir acerca da concepção com a qual
trabalhamos no sentido de explicar o quanto elas são importantes no
processo de aprendizagem e não menos importante é o planejamento
delas.
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     Quanto às práticas pedagógicas, a sua finalidade primordial é o
ensino e a aprendizagem. Nessa relação, entre ensinar e aprender
ocorre a interação humana. Quando uma aula acontece, há a
interação do professor com os alunos, a interação dos alunos entre
eles mesmos e também a interação entre eles e o conhecimento.
Assim, entende-se que, ao ensinar, o professor deve ter em vista a
necessidade de atingir determinados objetivos, finalidades,
determinados resultados. “Concretamente, ensinar é desencadear um
programa de interações com um grupo de alunos, a fim de atingir
determinados objetivos educativos relativos à aprendizagem de
conhecimentos e à socialização” (TARDIF, 2014, p.118).
     Um dos maiores desafios pedagógicos do professor em sala de
aula, segundo Tardif (2014) é a gestão do conteúdo a ser ensinado. É
necessário transformá-lo ao realizar a transposição didática do
conteúdo, a ponto de levar os alunos a protagonizarem o processo de
aprendizagem, entenderem, assimilarem, realizarem análises e
elaborações mais complexas. Alcançar o entendimento do estudante,
por meio dessa transposição didática de conteúdo, nem sempre é fácil
para o professor pois é uma ação complexa que requer a passagem do
“conhecimento científico” para o conhecimento a ser ensinado em sala
de aula. Tão importante quanto saber o conteúdo é possuir o domínio
dos fundamentos pedagógicos e das estratégias essenciais para um
bom entendimento por parte do aluno que aprende, para que se  
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2- PRÁTICAS
PEDAGÓGICAS

 

[1] Para Polidoro e Stigar (2010, p. 2) a transposição didática "é entendida como um processo no qual
um conteúdo do saber que foi designado como saber a ensinar sofre, a partir daí, um conjunto de
transformações adaptativas que vão torná-lo apto para ocupar um lugar entre os objetos de ensino".
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realize uma boa comunicação com o estudante. Estratégias
diversificadas e uma boa motivação podem fazer a diferença no
processo de ensino e aprendizagem, uma vez que há diversas formas
de aprender, logo deve haver várias formas de se ensinar. 
    Na tarefa de ensinar, outra questão importante é que o docente
deve levar em consideração a diversidade que existe numa sala de
aula: cada aluno é uma personalidade, com suas peculiaridades
cognitivas, afetivas e sociais. Os discentes são únicos, individuais e, ao
mesmo tempo, sociais. Eles chegam à escola com culturas distintas que
devem ser valorizadas, respeitadas e, dentro das possibilidades,
trabalhadas para a formação da identidade. 
  Um componente que auxilia na efetivação das estratégias
pedagógicas, conforme assegura Tardif (2014), é a prática educativa.
Ela constitui uma das categorias fundamentais da atividade humana,
muito importante e rica em valores, em significados tanto quanto o
trabalho, a técnica, a arte, a política, porque ela ultrapassa os limites
da sala de aula. O ser humano está sempre imerso numa prática
educativa, sobretudo se considerarmos que todo processo formativo é
constitutivamente híbrido, que, conceito que segundo Bacich e Moran
(2015, p. 17) “significa misturado, mesclado, blended. A educação
sempre foi misturada, híbrida, sempre combinou vários espaços,
tempos, atividades, metodologias, públicos”. 
      Em uma escola comprometida com a formação de cidadãos, como
é o caso da EFAN, é imprescindível fazer uso da pesquisa como
princípio pedagógico. “Somente faz o aluno aprender o professor que
bem aprende” (DEMO, 2007, p.80). E a pesquisa é o caminho para
ambos. Reconhece-se que o sujeito que a EFAN forma não é somente
um técnico, mas fundamentalmente um cidadão que poderá ser um
constante aprendiz, como é da própria condição humana. E ele só o
será porque sabe pesquisar. É pela prática da pesquisa que o aluno se
torna um sujeito autônomo.
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     Também o ideal é explorar a aprendizagem significativa, pois é uma
maneira de, por meio de estratégias pedagógicas, complementar os
esquemas mentais ou representações da realidade e promover a
aprendizagem profunda. Ensinar considerando tal perspectiva foge de
práticas tradicionais em que se considera o estudante um armazém de
dados memorizados. Pela aprendizagem significativa, espera-se que o
aprendiz possa ver e interpretar a realidade, atuando sobre ela e
ampliando, a partir de subsunções/subsunçores, sua relação com o
conhecimento.
    Convém lembrar que, numa perspectiva pós-crítica de currículo, a
participação ativa do aluno é a razão de ser, desde o início até o fim,
no ambiente escolar. Por esse motivo, as metodologias ativas são
práticas pedagógicas fundamentais que possibilitam o estudante ser o
agente principal responsável pela sua aprendizagem, comprometendo-
se com seu aprendizado. No caso da EFAN, que trabalha com o
método da Pedagogia da Alternância, a proposta é que o discente
esteja no centro do processo do ensino-aprendizagem, protagonizando
o processo de construção do conhecimento, o que converge com a
proposta das metodologias ativas. 
       A proposta de ensino/aprendizagem da Pedagogia da Alternância
deve focar também no método científico. Nesse caso, conforme Kuller
(2016), o aluno observa, descreve, reflete, analisa, julga ou
experimenta, age ou questiona a partir dos planos de estudo
desenvolvidos na família, na comunidade ou na escola. Ele deve
procurar responder às questões formuladas na observação ou ação e
experimentar as alternativas encontradas.
  Em vista dos argumentos apresentados acerca de práticas
pedagógicas que favorecem a valorização da cultura popular,
observa-se que o uso do método da Pedagogia da Alternância e o
currículo integrado convergem com a reflexão sobre a prática
educativo-progressista em favor da autonomia dos educandos,
proposta por Paulo Freire(ano). Para tanto, ensinar pela pesquisa, a 
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partir de estratégias problematizadoras, ativas, com rigor
metodológico, com criticidade e com reconhecimento da identidade
cultural, desperta no estudante asua capacidade de se tornar um
cidadão emancipado, que independentemente do local onde esteja,
seja nos grandes centros urbanos, seja no interior, em pequenas
comunidades do meio rural, não aceita a realidade de submissão e
subserviência política, social, econômica, intelectual, mas que busca,
com autonomia, dias melhores para si e para o próximo.
    Considerando que a proposta desenvolvida nesta Sequência
Didática Integrada é uma prática pedagógica a que denominamos
Círculos Virtuais de Saberes: o diálogo entre os saberes cotidianos e os
saberes escolares, julgamos pertinente sistematizar, em forma de
ilustração, a ideia acerca do diálogo no processo mediacional e
também sobre a concepção dos Diálogos Culturais baseados em Freire
(1967). Esperamos desta forma sistematizar a nossa proposta e apontar
a sua importância.
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3-SEQUÊNCIA DIDÁTICA: Círculos
Virtuais de Saberes : o diálogo entre

os saberes cotidianos e os saberes
escolares 

 
 

E o que é diálogo? É uma relação horizontal de A com B. Nasce de uma
matriz crítica e gera criticidade. Nutre-se do amor, da humildade, da
esperança, da fé, da confiança. Por isso, só o diálogo comunica. E
quando os dois polos do diálogo se ligam assim, com amor, com
esperança, com fé um no outro, se fazem críticos na busca de algo.
Instala-se, então, uma relação de simpatia entre ambos. Só aí há
comunicação (FREIRE, 1967, p. 107). 

    A proposta dos Círculos de Saberes, como prática pedagógica, possui
inspiração nos Círculo de Cultura, cunhados por Paulo Freire na década
de 1960, junto com o Movimento de Cultura Popular (MCP), no Recife, e
consiste basicamente no diálogo, na participação, no respeito ao outro,
no trabalho em grupo como metodologia de ação. Desse modo, os
Círculos de Saberes pressupõem a construção do conhecimento por meio
do diálogo – fator essencial para a prática pedagógica democrática. O
diálogo, o respeito ao outro, a participação e o trabalho coletivo são
características dessa prática pedagógica de ensino. Logo, o Círculo de
Saberes constitui-se num espaço de ensinar e 
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    Não se faz educação emancipadora sem diálogo. O diálogo entre
professor e estudante é essencial para o processo de ensino-
aprendizagem, pois, por meio dele, o aluno aprende com o professor e
este aprende com o aluno, numa relação de troca de saberes. Se não
há diálogo entre ambos, significa que existe uma relação vertical, sem
reflexão, em que somente o professor fala e o aluno apenas ouve.
Assim, numa relação dialógica, é necessário ouvir o outro com
humildade, para aprender juntos, para valorizar o saber construído
coletivamente e para possibilitar uma aprendizagem mais significativa.
O diálogo pressupõe transformação. 
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aprender, espaço, não somente para transmitir conhecimentos
escolares, mas propiciar o resgate e a construção de conhecimentos
acerca da cultura popular, de maneira a integrar com os saberes
escolares de forma crítica e coletiva, tendo o/a estudante como
protagonista desse processo.
       Os Círculos de Saberes foram pensados em consonância com
 

o Círculo de Cultura, como metodologia ampliada no
processo de desenvolvimento das práticas escolares,
pressupõe um discente multifacetado, inserido no contexto
de inovação e mudança, com uma formação além do
conhecimento de conteúdos específicos de determinado
componente curricular e/ou área de conhecimento. No
Círculo de Cultura, a partilha se dá no ato de aprender, entre
educando e educador, no qual o educando torna-se criativo
e autônomo, junto ao educador que exerce a função de
facilitador do ato de educar. A utilização da metodologia do
Círculo de Cultura é uma experiência concreta de
democracia em que se respeita o outro no entendimento das
coisas, muitas vezes discordando de ideias, mas não no
sentido de eliminar o que pensa diferente (GOMES E
FRANCO, 2015, p.98).

   A proposta dos Círculos Virtuais de Saberes centra-se no
planejamento organizado, através de uma Sequência Didática
Integradora, pensada a partir de uma perspectiva de currículo pós-
crítica, considerando as metodologias ativas. A SD será aplicada numa
turma de 2º (segundo) ano do Ensino Médio Técnico em Agropecuária.
A execução da SD, pelas oficinas nela contida, terá a finalidade de
aproximar os estudantes da EFAN à cultura local/regional, no sentido
de demonstrar que é importante e possível realizar um trabalho de
valorização intercultural.
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3.1-OFICINA EDUCATIVA 1 
3H (180 MINUTOS)

 
1-Situação motivadora

      Iniciar a oficina falando aos alunos que irão começar um trabalho de
nove encontros, com duração de 45 minutos cada encontro. Dizer que
espera que seja um trabalho prazeroso, pois se trata de uma
importante temática e que estamos lidando com ela constantemente.
Informar que a temática das oficinas é Cultura, Cultura Popular e a
Cultura Popular no Contexto da EFAN. Esclarecer que serão oficinas de
comunicação síncrona, mas que farão algumas atividades extra oficina
(sala de aula invertida) para discussão no encontro seguinte.

Círculos virtuais de saberes : o diálogo entre os saberes 
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Você já observou que a sua maneira de falar difere de outras
regiões do Brasil?
Por que as pessoas, mesmo morando em um mesmo país, falando a
mesma língua, falam de forma diferente?
Você acha que a forma diferente de falar em cada região do Brasil,
possui relação com algum fato histórico?
Essa maneira diferente de falar, nas várias regiões brasileiras, é
chamada de sotaque. O que quer dizer “sotaque”?
É possível perceber em qual região do país a pessoa vive, pelo seu
sotaque?
Na língua escrita também é possível perceber algum sotaque, ou
isso só ocorre com a língua falada?
Comente a frase: “nossos sotaques fazem parte de nosso
patrimônio cultural e são um elemento importante para a formação
da identidade cultural do povo brasileiro.”
Você acha que a forma de falar, em cada região brasileira, possui
alguma relação com a cultura daquele local? Se sim, qual?

   Depois de assistirem ao vídeo, propor as seguintes questões de
predição:
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 Convidar os educandos para assistir, com
atenção, ao vídeo a seguir:

 
Sotaques brasileiros: como as pessoas acham que são – 7:41 min.

Disponível em: https: https://www.youtube.com/watch?v=gJHc5cDmweU
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O professor afirma que existe a ideia de que “há pessoas que têm
cultura e outras não”. Você concorda com essa afirmação?
Justifique.
Conforme fala o professor, na vídeoaula, o primeiro conceito de
cultura foi atribuído no século XIX, pelo antropólogo Edward Burnett
Tylor. Para ele, cultura é conceituada como um complexo que inclui
conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes ou qualquer
outra capacidade ou hábitos adquiridos por uma pessoa como
membro de uma sociedade. Você acha que, em pleno século XXI,
essa definição está correta? Explique.
Para o professor, existem duas formas para se aprender cultura.
Cite-as e fale sobre elas.
Cite e explique os quatro elementos fundamentais da cultura,
citados na vídeoaula.
Quando se trata de tipologia cultural, temos a cultura erudita, a
popular e a de massa. Explique-as  e caracterize-as.
Leia com atenção e depois analise criticamente: “Valorizar os
saberes cotidianos (cultura popular) é tão importante quanto
valorizar os saberes vindos de longe (cultura global) através da
tecnologia”.
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     Para iniciar as discussões acerca da temática da SD, convidar os
alunos para assistirem a um vídeo de aproximadamente 12 minutos. Na
sequência conversar sobre ele.

Professor de Sociologia – João Gabriel, enviado por Brasil Escola – O que é
Cultura? 12:19 min: 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=o2XKjnxYMxk
  

Aprendendo com o vídeo acima:
 

2-Iniciando as discussões
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   Professor! Informe aos alunos que farão, a seguir, a análise de
algumas imagens. Peça que fiquem muito atentos e apresente o slide

com as imagens.
     Vá passando cada imagem e interrogando os alunos, com o intento
de aprofundar os conhecimentos acerca da temática em estudo.
   Em seguida, uma sugestão de roteiro para condução do diálogo
oralmente, acerca das imagens. À medida que os alunos vão
participando da roda de discussões, ir sondando os conhecimentos
prévios deles acerca da temática. Caso os alunos apresentem
dificuldade nas discussões, o professor deverá ir fazendo a mediação
e acrescentando as informações.

3- Análise de Imagens 

 

Imagem 1: Cultura: o que é?

 

Fonte: https://www.gestaoeducacional.com.br/cultura-o-que-e/
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O que essa imagem representa? Fale sobre ela.
Como você avalia as diferenças culturais existentes na formação
do povo brasileiro?
De onde vem a cultura que aprendemos? Explique sobre as
diversas contribuições culturais, dos principais grupos que
formaram a população brasileira: indígenas, africanos imigrantes
europeus e asiáticos.
De uma forma geral, qual a melhor definição para o termo cultura?

 
Imagem 1: 

 

Fonte: http://revista.algomais.com/cultura/orquestra-sinfonica-do-
recife-oferece-programacao-erudita-no-teatro-de-santa-isabel

 
 

Imagem 2: Orquestra sinfônica
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A que tipo de cultura se refere essa imagem? Fale sobre: a classe
social a que pertence, onde se originou e dê exemplos. 
Defina com suas palavras o que entende por cultura erudita.
Analise e comente a frase: “a cultura de elite ou cultura superior
requer o acúmulo de um conhecimento amplo, prévio, por parte do
seu consumidor para que possa ser apreciada”.
O que diferencia a cultura erudita das demais culturas?

 
Imagem 2: 

 

Fonte: https://www.minasgerais.com.br/pt/eventos/bonfinopolis-
de-minas/folia-de-reis-8

 
 
 
 

imagem 3: Folia de Reis em Bonfinópolis de Minas – MG.
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Qual tipo de cultura essa imagem está representando? Fale sobre
esse tipo de cultura.
Como surgiu esse tipo de cultura? Como ela é repassada?
Fale sobre as diferenças entre a cultura popular e a cultura
erudita.
Na comunidade em que você vive, a cultura popular é valorizada?
Qual cultura você acha mais importante para a sua formação
integral/completa?
Uma cultura se sobrepõe à outra em termos de importância?
Explique.
De que forma, o conceito de cultura erudita, “a cultura de elite ou
cultura superior, que requer o acúmulo de um conhecimento amplo
prévio por parte do seu consumidor para que possa ser
apreciada,” também pode ser aplicado à cultura popular? 
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Imagem 3: 

 

Fonte: https://www.minasgerais.com.br/pt/eventos/bonfinopolis-de-minas/folia-
de-reis-8Fonte: https://athenateu.blogspot.com/2015/10/cultura-de-massa.html

 
 

Imagem 4: Cultura de Massa

.
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Essa imagem retrata qual tipo de cultura? Qual é o objetivo dela?
Fale sobre ela.
A que público/classe(s) social(is) é direcionada a cultura de
massas?
O filósofo alemão, Theodor Adorno, criou o termo “Indústria cultural”
ao  tratar da cultura de massas. Indústria cultural refere-se à ideia
de produção em massa, comum nas fábricas e indústrias, que
passou a ser adaptada à produção artística. É uma nova
concepção de se fazer arte e cultura, visando o lucro. Qual é a
relação da cultura de massas com a Indústria Cultural?

 
Imagem 4: 

 

Professor! É importante sua atenção no sentido de
observar os alunos, de modo que estimule a
participação de todos, bem como os mais tímidos e
introspectivos. Valorize as respostas de todos e
direcione as perguntas, caso seja necessário.
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      Professor! Proponha a atividade
escrita e individual a seguir.
Combine com os estudantes a forma
de envio da atividade (pode ser por
e-mail, Whatsapp ou outra forma).

 Apresente o conceito de cultura.
Mencione os três tipos de cultura discutidos, conceitue-os,
caracterize-os e informe a que tipo de público é destinado cada
um deles.
Informe com qual dos três tipos de cultura você mais se identifica
e qual é o mais utilizado na região onde você mora.
 Ilustre de forma criativa o seu texto. Pode ser desenho feito por
você, foto da região ou qualquer outra ilustração que se relacione
com o conceito cultura e sua tipologia.
 Dê um título para o seu texto.

          Com base em seus conhecimentos, nas discussões anteriores e
em pesquisas realizadas, construa um texto expositivo, de no máximo
duas laudas, conforme questões a seguir:
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4-Atividade escrita 
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    Professor, sugira para os alunos o texto a seguir, com a

finalidade de fixação da temática em estudo. O texto poderá

ser lido em casa, após o término do encontro.

Cultura Popular e Cultura Erudita

     A principal diferença entre a cultura popular e a cultura erudita é
que a primeira se baseia nos costumes e tradições do povo. Por outro
lado, a cultura erudita estaria relacionada com um pensamento mais
crítico, elaborado e elitizado da sociedade.
    A cultura popular é realizada de forma espontânea pelo grupo
social que a produz. Geralmente, é transmitida de maneira oral e
entre as famílias. Um exemplo são as festas populares  em que
determinadas funções passam de pai para filho ou de mãe para filha.
Já a cultura erudita trata-se de uma manifestação cultural ou
artística que foi gerada após estudos prévios e que somente
indivíduos especializados podem exercê-la. Da mesma forma, não se
dedica ao grande público, mas sim aos indivíduos com um certo nível
de instrução, estudo e formação específica em determinados
conhecimentos 

27

5- 

 

Círculos virtuais de saberes : o diálogo entre os saberes 
cotidianos e os saberes escolares 

 
 



28

 
      Por muito tempo, a cultura erudita foi classificada como o oposto
da cultura popular. No entanto, atualmente muitos estudiosos as
veem como complementares, pois vários artistas profissionais se
inspiram na cultura popular para produzir cultura erudita.

Cultura Popular x Cultura Erudita
      Por norma, a cultura popular é descrita como espontânea, simples
e acessível. Por ser a transmissão dos valores e costumes do povo,
está presente e é compreensível para todos os interessados.
     Já a erudita está restrita a uma elite intelectualizada, devido ao
fato de requerer maior espírito crítico e elaboração técnica.
    A cultura erudita costuma estar relacionada com as camadas
sociais economicamente mais elevadas, pois são os indivíduos que
conseguem ter acesso aos ambientes onde a erudição predomina.
   É importante lembrar que as definições das manifestações
classificadas como cultura popular e cultura erudita são mutáveis,
variando de acordo com o local e o tempo.
    Por exemplo, determinadas manifestações culturais que eram
consideradas populares no passado, podem ser apreciadas como
parte da cultura erudita no futuro. O exemplo mais claro é a ópera,
que era apresentada em feiras e teatros populares e hoje está
restrita a grandes teatros.
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Cultura Popular x Cultura de Massas
    É preciso não confundir cultura popular com cultura de massas.
Normalmente, a cultura de massas consiste em conteúdos e temas
presentes no imaginário e no cotidiano do povo, no senso comum e
nas heranças culturais de determinada região.
  Entretanto, ao invés de ser realizada pela comunidade,
normalmente é entregue como um produto para a população, pois a
aparência e não o conteúdo é o mais importante.
     A música sertaneja, por exemplo, é um exemplo de como a cultura
popular se transformou em cultura de massa.
     Antigamente, esse tipo de música estava arraigado às tradições
do interior de São Paulo e do Centro-Oeste e consistia em uma
tradição herdada das modas de viola, trazidas pelos portugueses. No
entanto, a partir dos anos 80 e 90 houve a proliferação de duplas
sertanejas, que simplificaram as letras e as melodias do gênero,
transformando-o em um objeto acessível a qualquer público.

Disponível em: https://www.diferenca.com/cultura-popular-e-cultura-erudita/
Acesso em: 01 de dezembro de 2020.
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   Professor, utilize o formato de sala de aula invertida, peça aos
alunos que assistam aos vídeos a seguir, antes do próximo encontro,
conforme a temática da próxima oficina.
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1) Escritor e Palestrante – César Obeid – O que é Cultura Popular? 3:31 min.: 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=CvIL7aU0Paw

 
2) Professor de Sociologia – João Gabriel, enviado por Brasil Escola – O que é Cultura

Popular? 7:34 min.: 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=X4Bmkn6eEKI

 
3) Editora Ática e Scipione – Cultura Popular 2:31 min.:

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=YHL5Fv_aNWY
 

4) Professor, profissão amor e coragem – Manifestações culturais brasileiras folclore 4:20
min.:

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=B2WZIjDWQQE

  Peça aos alunos que leiam o texto a seguir, para discussão na
próxima oficina: “Após analisarem os conceitos de cultura, segundo
os antropólogos clássicos, elabore seu próprio conceito de cultura.”
 
 

   No entendimento do senso comum, o conceito de cultura é tido
como um gosto cultural refinado, erudito, o qual marca determinada
pessoa num patamar de status maior que as demais. Quem está mais
próximo desse patamar é tido como mais civilizado. Tal associação
se dá por conta da semelhança da palavra alemã Kultur, que quer
dizer altas formas de manifestação artística. No entanto, cultura não
é somente os gostos. Cultura vai além disso. Vamos tentar
conceituá-la? Para tanto, é necessário entender que cultura é o
objeto de estudo de uma ciência social chamada Antropologia
(Antros, homem. Logia, Ciência), embora não sendo estudada
apenas por ela. Sociologia, Geografia, Artes, Literatura, História, e
outras, também se apropriam do entendimento. Para Lakatos cultura
tem um significado amplo: “engloba os modos comuns e aprendidos
da vida, transmitidos pelos indivíduos e grupos em sociedade”.

Qual o conceito de cultura? Introdução aos estudos culturais
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     Existem centenas de conceituações para esse termo. Ainda não
existe um consenso sobre o mais apropriado. Além do conceito,
apresentaremos algumas abordagens em torno do termo. Para que
fique mais claro o entendimento, vamos pensar em cultura da
seguinte forma, ainda que preliminar: Quando pensar na palavra
cultura, lembre-se de sutura ou costura. Grosso modo, cultura é um
entendimento que “costura” você no mundo e se refere a aspectos
materiais e imateriais dos ambientes tais quais, conhecimentos,
habilidades e crenças que são aprendidas como padrão por
determinado grupo. Ou seja, é a maneira com que o grupo social
explica e vincula o indivíduo ao mundo.

Conceito

Edward Tylor – “Todo complexo que inclui conhecimento, crenças,
arte, a moral, a lei, os costumes e todos os outros hábitos e aptidões
adquiridos pelo homem como membro da sociedade”. (Kahn apud
Tylor, 2010:131)
Lévi-Strauss – “Conjunto de sistema simbólico, entre os quais se
incluem a linguagem, as regras matrimoniais, a arte, a ciência e a
religião. Estes sistemas se relacionam e influenciam a realidade
social e física de diferentes sociedades.” (Tomazi, 2010:173)
Franz Boas – “Totalidade de reações e atividades mentais que
caracterizam o comportamento dos indivíduos que compõe o grupo
social”. (Lakatos, 2010:132)
Malinowski – “O todo global, consiste de implementos e bens de
consumo, de cartas constitucionais para vários agrupamentos
sociais, de ideias e ofícios humanos, de crenças e costumes.” (Idem)
Kroeber e Kluckholn – uma abstração de comportamento concreto,
mas em si próprio não é comportamento.” (Idem)

Cultura segundo os antropólogos clássicos

Círculos virtuais de saberes : o diálogo entre os saberes 
cotidianos e os saberes escolares 

 
 

https://cafecomsociologia.com/o-preco-que-se-paga-pelo-desprezo-aos-conceitos/


Beals e Hoijer – “A cultura é uma abstração de comportamento e
não deve ser confundida com atos do comportamento ou com
artefatos materiais, tais como ferramentas, recipientes, obras de
arte e demais instrumentos que o homem fabrica ou utiliza”. (Idem)
Leslie A. White, para esclarecer a diferença entre cultura e
comportamento as difere da seguinte forma: Comportamento:
“quando as coisas e acontecimentos dependentes de simbolização
são considerados e interpretados face à sua relação com o
organismo humano. Cultura: “quando as coisas e acontecimentos
dependentes de simbolização são considerados e interpretados em
si, independentes do organismo humano.” Portanto, o
comportamento biológico é objeto da Psicologia e a cultura da
Antropologia. Contribuição de antropólogos contemporâneos.
Clifford Geertz–“A cultura deve ser vista como um conjunto de
mecanismos de controle- planos receitas, regras, instituições – para
governar o comportamento.” (Idem)
Margaret Mead – “Estudou a influência da cultura na formação da
personalidade e concluiu que as diferenças de personalidade não
estão vinculada a fatores biológicos, como sexo, mas a maneira
como cada sociedade define a educação das crianças” (Idem)
Ruth Benedict – “a cultura tem um padrão cultural coerente em si
mesmo. Em suas pesquisas identificou dois padrões culturais
extremos; apolítico, representado por indivíduos tranquilos, solitários,
respeitadores e comedidos na expressão de seus sentimentos, e o
dionisíaco, que reunia os ambiciosos agressivos e individualistas,
com uma tendência ao exagero afetivo. Para ela ainda haveria dois
tipos intermediários que mesclariam características dos dois tipos
extremos. (Tomazi, 2010:173).
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    No início do texto apontamos que o conceito de cultura é usada
por diferentes ciências. Entendendo tal conceito e seu caráter
multidimensional, podemos buscar, agora, compreendermos que
essa categoria tem ligação direta com outros campos de
conhecimento baseado nas suas ramificações. Por fim, podemos
concluir a noção do conceito de cultura como algo bem complexa e
multidimencional. Embora as ciências sociais classifiquem
sociedades como mais complexas e menos complexas, é impossível
classificar uma cultura superior a outra em função de cada sistema
cultural ter uma lógica própria que só faz sentido em si.

A abrangência da cultura e a relação com outras áreas do

conhecimento

Disponível em: https://cafecomsociologia.com/conceito-de-cultura-sociologia/
Acesso em: 21/12/2020
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3.2 - OFICINA EDUCATIVA 2  
2:15H (135 MINUTOS)

 
 1-Breve retomada do encontro anterior

e apresentação do tema gerador
    Faça uma breve retomada das discussões realizadas no encontro

anterior. Inicie a oficina apresentando o tema gerador, conforme

combinado no encontro anterior. Promova uma roda de conversa sobre

a temática da oficina e vídeos propostos para assistir antes do próximo

encontro, conforme roteiro a seguir. Projete cada tema gerador para

discussão.

Cultura popular (definição).
Cultura popular e cultura massificada (diferença).
Diversidade da cultura popular (falar sobre).
Especificidade da cultura popular.
O caráter democrático da cultura popular.
Manifestações da cultura popular no Brasil (exemplos).
Manifestações da cultura popular por regiões brasileiras.
Festas brasileiras que estão deixando de ser populares e se
tornando cultura de massa.
Conforme o texto lido: “Qual o conceito de cultura? Introdução aos
estudos culturais.” Qual seu conceito de cultura após análise dos
conceitos propostos pelos antropólogos clássicos. Deixar cada
aluno apresentar seu próprio conceito de cultura.

2- Roda de conversa sobre vídeos
assistidos e texto lido
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3- Atividades na Plataforma
Mentimeter: nuvem de palavras e
múltipla escolha

      Professor! Nesta etapa, terão início as
discussões sobre a Cultura Popular. Utilizar
a Plataforma online Mentimeter. Explique
que Mentimeter é uma plataforma online

para criação e compartilhamento de
apresentações de slides com
interatividade. Para o professor acessar a
plataforma, entre no link:
https://www.mentimeter.com/ e peça aos
alunos que acessem o link: www.menti.com
e utilize o código que o professor repassar. 

 Manifestações da cultura popular que eu conheço. (teste 1)
Danças populares que eu conheço e mais gosto.(múltipla
escolha)
Festas populares que mais acontecem na região da EFAN,
exceto. (múltipla escolha)

    De início, os alunos deverão participar de uma atividade na
plataforma denominada de “Nuvem de palavras”, respondendo com
uma palavra: Cultura popular é ...
   Em seguida, os alunos participarão também na Plataforma
Mentimeter da atividade de “múltipla escolha”. Cada aluno irá
escrever três ou mais exemplos das seguintes manifestações
culturais: 
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      Professor! Proponha a atividade escrita, em dupla, a seguir.
Antes, converse com os alunos sobre como está a valorização
da cultura popular, tanto no Brasil, quanto na região da EFAN.
Discuta com eles, se na região em que moram, a cultura popular
tem sido utilizada, também, para fins comerciais. O que acham
disso e justifiquem. Peça aos alunos que ilustrem o texto e deem
um título.
 

5- Atividade escrita em dupla
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4- A Cultura popular nas regiões
brasileiras

Região Norte.
Região Centro Oeste.
 Região Sudeste.
 Região Nordeste.
 Região Sul.

 Faça uma análise crítica da informação: “na década de
1990 e início do novo século, muda o olhar e todo mundo
fala, faz e comercializa cultura popular através do
crescimento dos grandes shows que saem do circo e
ganham os megashows e a tela da televisão brasileira”
(PESSOA, 2018, p. 7).
 Observação: Estudante! Na sua análise, fale sobre o
papel da tecnologia para a mercantilização da cultura
popular. Mencione os grandes/maiores eventos que
acontecem na região da EFAN, que se apropriam da
cultura popular (festas, danças, músicas, comidas típicas
etc) para fins lucrativos.
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    Professor, sugira para os alunos os textos a seguir, com a

finalidade de fixação da temática em estudo. Os textos

poderão ser lidos em casa, após o término do encontro.
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Texto 01:
Cultura popular

        As culturas populares mostram a importância de se atentar às
relações de poder e como nos identificamos ou consumimos com
determinados elementos culturais.
Cultura popular
       Não é fácil definir o que é cultura popular. Por muito tempo,
ela foi considerada como algo simplesmente tradicional e até um
sinal da alienação do povo. Contudo, essa visão tem sido
contestada por estudos que comprovam que a cultura popular é
rica, mutável, e está sempre em uma relação de tensão com os
blocos de poder dominantes. Saiba mais.
O que é cultura popular
   O conceito de cultura popular engloba manifestações,
atividades e símbolos produzidos na tradição e na experiência
cotidiana de um povo. Além disso, ela pode se relacionar
favorecendo ou combatendo a cultura dos poderosos ou
dominantes em uma sociedade.
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Na festa: as festas são importantes na cultura popular. O
Carnaval, por exemplo, é uma expressão cultural brasileira
famosa, sendo prestigiada tanto pelas classes abastadas quanto
pelas mais pobres. Contudo, de tempos em tempos, sempre
surgem manifestações no Carnaval que mostram seu
descontentamento com os poderosos e dominantes.
Na religião (1): na religiosidade, o catolicismo popular é uma
manifestação religiosa característica no Brasil, mostrando como
as pessoas se relacionaram com o catolicismo “oficial”, de origem
europeia.
Na religião (2): outro exemplo da importância desse aspecto é a
umbanda – uma religião brasileira, de matriz africana, se
definindo como “a manifestação do espírito para a prática da
caridade”. Ela surgiu com o hibridismo, sendo uma ilustração de
como as expressões culturais são mutáveis e criativas.
Na alimentação: esse é um campo bastante rico das
comunidades humanas. Afinal, a alimentação não está
relacionada apenas com o suprimento de necessidades
fisiológicas, mas a toda uma lógica cultural. Os hábitos 

Relações com a cultura dominante
    A cultura popular por muito tempo já foi chamada de folclore, em
oposição aos conhecimentos e as tradições acadêmicas e
intelectuais. Ou seja, as manifestações culturais do povo seriam algo
sem reflexão, sem crítica social, de origem na experiência do dia-a-
dia.
    Interessante é notar que, apesar de geralmente a cultura popular
ser desqualificada, ela toma outro sentido quando é consumida pelas
classes dominantes, na forma de cultura popular individualizada. Por
exemplo, Caetano Veloso e Zeca Baleiro são ‘populares’, mas são
prestigiados individualmente pelos grupos abastados.
     Portanto, falar de culturas populares é discutir sobre as relações
de poder entre símbolos e manifestações culturais. De fato, quando
consumida por classes dominantes, a cultura popular é prestigiada.
Entretanto, em certas ocasiões, essa cultura se manifesta também
contestando o poder dominante.
    Por essa razão, a cultura popular é uma manifestação do povo,
sempre em uma relação de diferença com a cultura dominante. Às
vezes, as expressões populares podem ser conformistas ou resistentes
aos blocos de poder, mas sempre como um ponto crítico.
Exemplos de cultura popular
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Na música: também presente nas festas, na religião e em outros
âmbitos, a música é um aspecto bastante importante para diversas
culturas populares. No caso brasileiro, existem algumas expressões
conhecidas e características, como o samba.

alimentares de um povo ou as chamadas comidas típicas são
exemplos ilustrativos para pensar essa questão.

 Portanto, as culturas populares são amplas, diversas e ricas. Não são,
assim, uma expressão de ignorância, mas possuem um conhecimento
próprio sobre o mundo vivido pelas pessoas.
Cultura popular e cultura erudita
    A chamada cultura erudita compreende elementos intelectualizados
e elitizados, como a música erudita, as bibliotecas, os grandes teatros,
as óperas e os museus. Logo, são também expressões culturais que a
classe mais abastada possui acesso.
  No tópico anterior, foi explicado como a cultura popular é
frequentemente desvalorizada em relação à cultura dominante. Nesse
sentido, a cultura erudita está geralmente associada a essa camada
poderosa da sociedade, que pode considerar superior a erudição, em
detrimento do popular.
Cultura popular e cultura de massa
  Enquanto a cultura popular geralmente diz respeito às manifestações
simbólicas que aparecem na tradição de uma comunidade ou povo, o
conceito de cultura de massa está relacionada com a de indústria
cultural.
     Ou seja, a cultura de massa está contextualizada em um cenário
de consumo e de produção em escala global de músicas, filmes e
outros produtos para entretenimento. Entretanto, isso não quer dizer
que ambas não possam estar relacionadas.
      Uma das similaridades entre as culturas populares e as culturas de
massa é a de que ambas são frequentemente desvalorizadas frente à
cultura erudita, por exemplo. Erroneamente, elas são consideradas
menos refletidas, críticas, ou sem valor intelectual.
Cultura popular no Brasil
     As culturas populares no Brasil são diversas e estão relacionadas
com a história do país, sua riqueza cultural, a colonização, a
desigualdade social e o racismo. A seguir, veja alguns exemplos
dessas expressões:
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Coco: é uma dança originária do Norte e do Nordeste do Brasil,
organizada em filas e rodas, composta de sapateados, palmas,
umbigadas e se utiliza de instrumentos de percussão.
Congada: é um folguedo composto de danças e cantos em
homenagem a São Benedito e Nossa Senhora do Rosário. Sua
origem é atribuída a grupos de escravos no Nordeste.
Literatura de cordel: é uma típica representante da cultura
popular. Ela é vendida em feiras, no formato de folhetos
pendurados em barbantes, narrando histórias.
Boi-bumbá: também é um folguedo, ocorrendo no Pará e no
Amazonas, tendo também formas de manifestação específicas a
depender do local. Ele conta uma história da ressurreição do boi,
misturando elementos cristãos, indígenas e africanos.
Folia de reis: também conta uma história, a da viagem dos Três
Reis Magos até Belém, ao encontro do menino Jesus. É composta
por diversos instrumentos musicais, vestimentas e cantos.

5 manifestações de cultura popular brasileira

Desse modo, a cultura popular está presente nas mais diversas
regiões, podendo ser importantes para contar parte da história do
Brasil e pensar sobre como nossas relações sociais se organizam

 Disponível em: https://www.todoestudo.com.br/sociologia/cultura-popular
Acesso em: 21/12/2020.

 
 

Texto 02:

Manifestações culturais e patrimônio cultural

   O que se entende por patrimônio cultural e manifestações
culturais? Para a Antropologia Cultural, manifestação cultural é toda
forma de expressão humana, seja através de celebrações e rituais ou
através de outros suportes como imagens fotográficas e fílmicas.
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    Além disso, sabemos que as expressões das culturas humanas
também são veiculadas através de outras linguagens, escritas ou
verbais. O patrimônio também se constitui como uma linguagem que
expressa uma forma de sentir e pensar um acontecimento, um tempo,
uma dada forma de ver as coisas do mundo.
      Em sua origem, o patrimônio estava ligado às estruturas familiares,
econômicas e jurídicas de uma sociedade estável, enraizada no tempo
e no espaço. Hoje a ideia de patrimônio designa um bem destinado ao
usufruto de uma comunidade, constituído pela acumulação contínua
de uma diversidade de objetos que se congregam por seu passado
comum: obras e obras primas das belas artes e das artes aplicadas,
trabalhos e produtos de todos os saberes das comunidades humanas. 
      A ideia de um patrimônio comum a um grupo social, definidor de
sua identidade e enquanto tal merecedor de proteção, perfaz-se
através de práticas que ampliaram o círculo dos colecionadores e
apreciadores de antiguidades e se abriram a novas camadas sociais:
exposições, vendas públicas, edição de catálogos das grandes vendas
e das coleções particulares. Inicialmente, a categoria do patrimônio
que mereceu atenção foi a que se relaciona mais diretamente com a
vida de todos, qual seja o patrimônio histórico representado pelas
edificações e objetos de arte.
   Paulatinamente, ocorreu a passagem da noção de patrimônio
histórico para a de patrimônio cultural, de tal modo que uma visão
inicial reducionista que enfatizava a noção do patrimônio nos aspectos
históricos consagrados por uma historiografia oficial foi-se projetando
até uma nova perspectiva mais ampla que incluiu o “cultural”,
incorporando ao “histórico” as dimensões testemunhais do cotidiano e
os feitos não-tangíveis.
      Portanto, a noção moderna de patrimônio cultural não se restringe
mais à arquitetura, mesmo sendo indiscutível que a presença de
edificações é um ponto alto da realização humana. Desse modo, o
significado de patrimônio cultural é muito mais amplo, incluindo
diversos produtos do sentir, do pensar e do agir humano. Portanto,
patrimônio ganha uma conotação para além de coisas concretas,
abrange também modos de fazer, expressões, técnicas, modos de agir
e falar. Nesse sentido, o conceito de patrimônio cultural da UNESCO se
ao conceito de cultura.  Um dos conceitos de cultura remete a modos 
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de agir, pensar a partir da inserção em determinado grupo o qual se
caracteriza de forma particular por meio de códigos, costumes e regras
morais próprias as quais criam suas próprias hierarquias e
especificidades as quais atribuem caráter únicos àqueles indivíduos que
pertencem ao grupo.
      No âmbito internacional, durante as últimas décadas, delinearam-se
uma série de instrumentos jurídicos, convenções, declarações,
resoluções e recomendações relativas à proteção do patrimônio
cultural, de tal maneira que as convenções e recomendações
aprovadas pela UNESCO vêm enriquecer o Direito Internacional da
cultura e os direitos internos com a elaboração de leis próprias no
sentido dado pela UNESCO. Como “Patrimônio Mundial” a UNESCO
define todos os bens que possuam um caráter excepcional. Ao
considerarmos o “Patrimônio” um bem herdado do passado, investimo-
lo de um significado de “referência”. Em outras palavras, tornamos o
“Patrimônio” insubstituível para nossa identidade, portanto cabe a nós a
efetiva defesa da preservação e divulgação desse legado cultural.
  De acordo com a Constituição Brasileira de 1988, os bens
sócioambientais diferem-se em culturais, históricos, artísticos,
arqueológicos, etnográficos e paisagísticos. São bens que têm a
característica de estarem vinculados à história, memória ou cultura do
país. Portanto, tem-se que o patrimônio pode abarcar manifestações
culturais intangíveis, como as tradições orais, a música, idiomas e
festas, além dos bens artísticos.
      Nesse sentido, as festas populares expressam as formas identitárias
de grupos locais, pois o motivo de encontro, de fé ou simplesmente de
celebrar atrai e identifica devotos e indivíduos de mesma identidade.
As manifestações populares possuem um caráter ideológico uma vez
que comemorar é, antes de mais nada, conservar algo que ficou na
memória coletiva (Paiva Moura, 2001) e forma de manifestação cultural.
     Importante ressaltar que patrimônio histórico-cultural não é apenas
o acervo de obras raras ou da cultura de um passado distante; é a
valorização e o conhecimento dos bens culturais que podem contar a
história ou a vida de uma sociedade, de um povo, de uma comunidade.
Será através do contato com tais bens que conheceremos a memória
ou até mesmo a identidade de um povo.
   Cabe lembrar ainda que todos os bens naturais, ou culturais,
materiais ou imateriais constituem o patrimônio cultural do Brasil, desde 
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que estes sejam portadores de referência à identidade, à ação e à
memória de diferentes elementos étnico culturais formadores da nação
brasileira.
       Através do conhecimento do nosso patrimônio cultural, podemos
aprender sobre nossa memória e, consequentemente, exercer a
cidadania.

 

         

         Professor! Peça aos alunos que respondam, no Google Forms, a

um questionário sobre as manifestações culturais na região da EFAN.

As respostas servirão para direcionar as discussões da próxima

oficina. Diga aos estudantes que, caso necessário, poderão

pesquisar para responder às questões. As questões serão enviadas

para o e-mail dos alunos, via Google Forms, e serão as seguintes:

7- 
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Disponível em:https://cafecomsociologia.com/manifestacoes-culturais-e-
patrimonio/ Acesso em 21/12/2020.
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1) Você conhece alguma lenda da região da EFAN ou onde você mora?

Se sim, qual?

2)  Você conhece algum provérbio ou dito popular? Se sim, qual?

3)  Você conhece alguma música folclórica? Se sim, qual?

4)  Que ritmos musicais são mais ouvidos na região?

5) Cite as danças folclóricas e/ou populares mais praticadas na

região.

6)  Cite as festas que acontecem na região da EFAN.

7)  Quais são as comidas típicas da região da EFAN?

8) Você já ouviu falar em benzimentos e/ou superstições? Se sim, qual?

9) Na região da EFAN, você conhece algum remédio caseiro? Se sim,

qual?

10) Você já ouviu falar em simpatia? Conhece alguma? Se sim, qual?

11) O terreiro cultural é um evento que acontece anualmente na EFAN.

Que números e/ou danças são apresentados nesse evento?

12)  Em que outros momentos, além do terreiro cultural são trabalhadas

essas manifestações da cultura popular, na EFAN?

13)  Que danças você ou alguém da sua família participam?

14) Que festas você e sua família participam?
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    Solicite, aos alunos, que pesquisem para o próximo encontro
síncrono, sobre algumas festas e danças populares da região da EFAN,
tais como:
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 Festas juninas.

 Folia de Reis e Folia do Divino.

 Cavalgada.

 Capoeira.

 Congado.

 Catira.

 Caretagem.

 Dança do Boi.

 

Utilize o formato de sala de aula invertida, peça aos alunos que
assistam aos vídeos, a seguir, antes do próximo encontro, conforme
temática da próxima oficina.

     Nesse sentido, cada aluno irá pesquisar sobre a origem; história;
características; trajes; se há festa, quais comidas típicas; a importância
de cada festa e/ou dança para o aprendizado; o porquê de valorizar
etc. 
   Informe que essa pesquisa servirá para montar um mural na
Plataforma Padlet, na próxima oficina. Portanto, o link será
disponibilizado no próximo encontro.
      Nesse caso, o professor fará o início, por exemplo, colocará o título:
“A Cultura Popular no contexto da EFA de Natalândia”, com alguma
ilustração e os alunos acrescentarão informações, acerca de cada
item colocado pelo professor.

 
1)Catireiros do fogo – Bombeiros Uberaba – 7:12min.

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=YWAluRu8Jfo
 

2)O que é literatura de cordel? – 8:38 min.
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ZqNAzDR2Ul4

 
3)Manifestações culturais e artísticas do Brasil – 10:53 min.

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=KIJ_8lsSDU8
 

4)Folia de Reis Família Santos Capitão – 8:26 min.
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=h5qCSSxH7po
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3.3 -OFICINA EDUCATIVA 3
2:15H (135 MINUTOS)

 
 1-Apresentação do tema gerador e

questões do Google Forms

      Professor! Inicie este encontro apresentando o tema e dizendo aos
alunos que o foco maior, agora, é a realidade deles e da EFAN.
Retome ao questionário proposto no encontro anterior, respondido no

Google Forms. Apresente na tela cada questão, deixe projetado
enquanto cada aluno vai respondendo oralmente e comentando.
Cada questão deverá ser respondida e comentada por um único
aluno,  projetado:
1)   Lendas da região da EFAN.

2)   Provérbios ou ditos populares.

3)   Músicas folclóricas da região.

4)   Ritmos musicais mais ouvidos na região.

5)   Danças populares da região.

6)   Festas da região.

7)   Comidas típicas.

8)    Benzimentos e/ou superstições.

9)    Remédios caseiros.

10)  Simpatias.

11)  Números apresentados no Terreiro Cultural da EFAN.

12)  Momentos em que são trabalhadas as manifestações da cultura

popular na EFAN.

13)  Danças que são praticadas.

14) Festas que participa.
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2- Atividade na Plataforma Padlet
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 Professor! Com o material pesquisado pelos alunos, já em
mãos, conforme instrução no encontro anterior, inicie o mural
na Plataforma Padlet para os alunos darem continuidade.
Acesse o link: https://pt-br.padlet.com/dashboard e
compartilhe com os alunos. Explique que o Padlet é uma
ferramenta que permite criar quadros virtuais/murais para
organizar a rotina de trabalho, estudos ou de projetos
pessoais. O recurso possui diversos modelos de quadros para
criar cronogramas, que podem ser compartilhados com outros
usuários e que facilitam visualizar as tarefas em equipes de
trabalho ou por instituições de ensino

      A seguir, o mural no Padlet iniciado
pelo professor para os alunos darem
continuidade. Os alunos deverão
acrescentar informações escritas e
também ilustrações, sobre cada
manifestação da cultura popular da
região da EFAN, tais como: definição
de cada conceito; história; origem;
características; trajes; no caso das
festas, quais comidas típicas; a
importância de cada festa e/ou
dança para o aprendizado; o porquê
de valorizar etc.

       Avise que cada aluno deverá ter no mínimo uma participação e
no máximo três na montagem do mural. Não concluir o mural, caso
todos não tenham participado, podendo continuar a montagem até
o dia do próximo encontro, dia em que a atividade será fechada
pelo professor.
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Atividade escrita: 
 

1)Descrevam as festas regionais: suas origens e suas
características. (Explora-se o texto de caráter descritivo)

2)Apresentem as músicas folclóricas da região com a
descrição dos passos e da sua origem, se possível, com

ilustração da dança realizada na localidade. 
3)Narrem uma lenda popular: em prosa ou em verso.

(Explora-se o texto de caráter narrativo).
 

3-Atividade escrita em dupla
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      Professor! Com base nas questões respondidas no Google Forms

e em pesquisas em fontes diversas, solicitar que os estudantes
realizem, em dupla, as atividades a seguir. Sendo que a mesma dupla
realizará ambas as atividades. Pedir aos alunos para não se
esquecerem de dar um título criativo para cada atividade, podendo
ilustrar, também, de forma criativa. Combinar com os alunos a forma
de envio (pode ser via e-mail, Whatsapp, etc), das atividades escritas,
ao professor.

Círculos virtuais de saberes : o diálogo entre os saberes 
cotidianos e os saberes escolares 

 
 



1) Como surgiu a Festa Junina –
2:59 min.

Disponível em:
https://www.youtube.com/wa

tch?v=Ji2T53BuDa0
 

2) História da Folia de Reis –
4:48 min.

Disponível em:
https://www.youtube.com/wa

tch?v=WgSKztP681E
 

3) A história da capoeira – 7:08
min.

Disponível em:
https://www.youtube.com/wa

tch?v=0YX8Pe9I6YE
 
 

4-
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    Professor, sugira para os alunos os vídeos a seguir, com a
finalidade de ampliar os conhecimentos dos alunos. Os vídeos
poderão ser assistidos em casa, após o término do encontro
síncrono.
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Valorizando a cultura popular – Por Gerson Flávio – 3:13 min.
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?

v=bqmedbr8PYw
 

O que é Identidade Cultural? Brasil Escola – 11:09 min.
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?

v=EeyTnQRMmWE
 
 
 

5- 
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     Utilize o formato de sala de aula invertida, peça aos alunos
que assistam aos vídeos, a seguir, em casa, conforme temática da
próxima oficina.

    Peça aos alunos para lerem o texto a seguir, em casa, após o
encontro síncrono, pois será discutido no próximo encontro.

Identidade cultural

    A identidade cultural é um conjunto híbrido e maleável de
elementos que formam a cultura identitária de um povo, ou seja, que
fazem com que um povo se reconheça enquanto agrupamento
cultural que se distingue dos outros.
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    É difícil definir uma identidade cultural específica, pois ela é
maleável e depende do momento e das peculiaridades culturais de
uma determinada sociedade.
        Atualmente, o maior desafio para se manter a identidade cultural
dos grupos sociais é a globalização, que determina padrões culturais
baseados na cultura estadunidense, que tem se tornado hegemônica
no mundo.
O que é identidade cultural?
       A palavra identidade está associada, historicamente, ao que algo
é. Na Filosofia, a essência é a definição do que algo é, ou seja, a
identidade é a definição da essência. A identidade cultural não está
distante da definição de identidade, pois ela é a identificação
essencial da cultura de um povo. O que um povo produz linguística,
religiosa, artística, científica e moralmente compõe o seu conjunto de
produção cultural. Esse conjunto tende a seguir certos padrões dentro
de sociedades, o que cria um aspecto identitário para as culturas de
determinadas sociedades.
     A identidade cultural é, justamente, esse padrão que identifica
uma produção cultural a certo grupo social. Por exemplo, podemos
associar certos tipos de roupas e um ritmo musical específico à
cultura hip hop, que surgiu nos centros urbanos a partir da década de
1980. Também identificamos algumas pinturas corporais como dos
índios habitantes das aldeias indígenas brasileiras, assim como 
 identificamos as flautas feitas de bambu tocadas em certos ritmos
com os nativos do território boliviano. A identidade cultural funciona,
portanto, criando laços que ligam certos elementos a povos
específicos.
A importância da identidade cultural no século XXI
      O século XXI vivencia o ápice da globalização. O fenômeno da
globalização começou com força na década de 1960, período da
Guerra Fria (quando Estados Unidos e União Soviética disputavam a
hegemonia do poder político no mundo). Com o fim da União
Soviética, no final da década de 1980, o capitalismo estadunidense
passou a dominar as relações comerciais e políticas.
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·Religiosidade: as diversas religiões são elementos identitários de
certos grupos culturais. Cristãos (católicos, protestantes ou
espíritas), judeus, muçulmanos, candomblecistas, budistas,
hinduístas ou qualquer outra denominação religiosa
compreendem grupos identitários que se relacionam a
determinadas culturas.
Artes plásticas: os artefatos produzidos por artistas plásticos e
artesãos também são fortes elementos de identidade cultural de
um povo. Os adereços corporais, a pintura e a escultura podem
representar de maneira efetiva uma cultura.
Música: é um elemento de identidade cultural muito eficaz. De
acordo com o ritmo ou com os instrumentos utilizados, é possível
estabelecer de onde a música se originou, havendo uma noção de 

     Com isso, houve uma invasão da cultura norte-americana em
países da América do Sul, países africanos e países orientais. Essa
invasão da cultura norte-americana como modo cultural hegemônico
ocasionou uma mudança de perspectiva, que colocou o hábito
cultural imposto no lugar do hábito cultural tradicional.
    Podemos perceber, por exemplo, que o gosto musical dos
brasileiros mudou ao longo dos tempos. Se até a década de 1960, os
brasileiros consumiam mais uma música brasileira de origem regional,
a partir dessa década, passou-se a ouvir mais músicas estrangeiras.
Com o fenômeno da importação de filmes e programas televisivos dos
Estados Unidos e, a partir dos anos 2000, com o advento da
popularização da internet, a música consumida pela população
brasileira sofreu uma influência norte-americana muito maior.
Exemplos de identidade cultural
       É difícil delinear exemplos claros de identidade cultural, visto que
a cultura é um termo muito amplo e maleável. No entanto, alguns
aspectos culturais podem ser separados e postos como exemplos de
elementos identitários de determinadas culturas. Listamos a seguir
alguns exemplos de identidade cultural que são associados a algumas
culturas:
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Culinária: forte elemento de identidade cultural. É comum
associarmos as massas à culinária italiana, o bacalhau à culinária
portuguesa, o sushi à culinária japonesa, a paella à culinária
espanhola, a feijoada à culinária brasileira e a cerveja à culinária
alemã. Os hábitos culinários dizem muito a respeito da cultura em
questão.

Samba: ritmo original do Brasil, possui uma forte raiz nos ritmos
entoados por povos de origem africana, sendo uma variante
sonora originalmente brasileira que surgiu nas favelas do Rio de
Janeiro.
Feijoada: prato típico brasileiro, reúne o feijão preto, cortes de
carne bovina seca, como o charque, e carnes suínas embutidas e
defumadas, como o paio e o bacon. A feijoada é um prato
tipicamente brasileiro que representa a nossa identidade cultural
fora do país.
Caipirinha: um drink originalmente brasileiro que representa, de
maneira geral, a nossa cultura no exterior. Composta por
cachaça, gelo, açúcar e limão, a bebida teve origem no Rio de
Janeiro.
Religiões de matriz africana: apesar de uma maioria cristã no
Brasil (tanto católica quanto protestante), uma marca cultural de
nosso país está nas crenças religiosas de matriz africana, como o
candomblé e a umbanda, que nasceram aqui a partir da
miscigenação entre as religiões africanas e o cristianismo.
Cultura sertaneja: o sertão do Brasil, em especial o sertão
nordestino, é rico em elementos culturais, sejam culinários,
religiosos, linguísticos, literários, musicais, sejam das artes
plásticas. Essa cultura sertaneja compõe a nossa identidade
cultural.

identidade cultural implícita nessa relação. A música sertaneja
composta por viola caipira, por exemplo, remete ao sertão do Brasil,
enquanto os ritmos rápidos com tambores e chocalhos remetem aos
ritmos africanos ou de origem africana.

Identidade cultural brasileira

Disponível em: https://mundoeducacao.uol.com.br/sociologia/identidade-

cultural.htm Acesso em: 21/12/2020.
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3.4 -OFICINA EDUCATIVA 4
2:15H (135 MINUTOS)

 
 1-Motivação do encontro

      Professor! Inicie a oficina falando da importância da valorização
da cultura popular, especificamente, festas e danças populares da
região da EFAN, para a formação da identidade cultural do sujeito.
   Fale da relação para a valorização da cultura popular com a
formação humanística do sujeito, bem como fator que contribui para
a formação integral do ser humano.

2-Discussão sobre o texto lido e os
vídeos assistidos

     Com base nos vídeos assistidos, antes do encontro, e o texto
sobre a Identidade Cultural lido e analisado, direcionar as
discussões conforme questões a seguir:
1)   Você conseguiu entender o texto? Houve palavras que você não
conhece? Sabe o significado de homogeneização? De
Globalização? O conceito de identidade trabalhado no texto é o
mesmo que você usa no seu dia a dia?
2)   Cite de maneira genérica, exemplos de identidade cultural que
são associados a algumas culturas. Fale também sobre os exemplos
de identidades culturais da região da EFAN.
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 3)   Como as identidades culturais são afetadas pela globalização?
O que a globalização determina?
4)   Podemos falar em homogeneização cultural numa época como
a nossa, quando as coisas mudam mais rápido do que permanecem?
5)   É possível enfatizar que questões sociais, étnicas e de pertença
estão relacionadas à identidade cultural? Como?
6)   O que é hibridismo cultural?
7)  É possível afirmar que uma pessoa pertence a uma única cultura?
Justifique.
8) Analise e comente o trecho: “a invasão da cultura norte-
americana como modo cultural hegemônico ocasionou uma
mudança de perspectiva, que colocou o hábito cultural imposto no
lugar do hábito cultural tradicional”. (Disponível em:
https://mundoeducacao.uol.com.br/sociologia/identidade-
cultural.htm). 
9)  O sociólogo britânico-jamaicano, Stuart Hall, é a maior
referência sobre a definição de identidade cultural. Ele produziu a
ideia de que o homem, na modernidade, pode ser separado por três
grandes identidades. Fale sobre elas.
10)   Que manifestações da cultura popular você e sua família
participam, desde a sua infância até os dias de hoje? Essa
participação é importante para a sua formação, enquanto ser
humano?
11)    No vídeo “Valorizando a cultura popular”, de Gerson Flávio, qual
é a crítica do autor em relação à criação do “Bloco do Nada”? O
que ele defende? É essa, a realidade da região da EFAN?
12)   Conforme a ideia apresenta no vídeo ‘Valorizando a cultura
popular”, as grandes empresas publicitárias e grandes produtoras se
apropriam em nome da cultura popular para a obtenção de lucros e
não da valorização da mesma. O que acha dessa ideia? Justifique.
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13) Que grandes eventos brasileiros são apoiados por grandes
empresas publicitárias e políticos para obtenção de lucros e não na
valorização da cultura popular? 
14) Comente criticamente a frase: “A cultura popular na escola é tão
importante quanto a Matemática e o Português”.

3-Atividade na Plataforma Socrative

Professor! Fale para os alunos que irão fazer uma atividade
interativa, numa plataforma chamada Socrative. Explique, que
o Socrative é um aplicativo que permite que professor e alunos
possam interagir, a partir do smartphone, tablete ou
computador. Permite dinamizar a aplicação de atividades em
sala de aula virtual.
Acesse o Socrative pelo link:
https://www.socrative.com/#login para realizar as atividade
de múltipla escolha a seguir. Para que o aluno tenha acesso à
atividade, é necessário que o professor, passe o código que
fica na parte central superior.
 Inicialmente, temos a tela inicial do Socrative com a primeira
questão, as demais, estão na sequência. No total são sete
questões de múltipla escolha.
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1)É um conceito amplo e complexo que representa o conjunto de
tradições, crenças e costumes de determinado grupo social. Ela é
repassada através da comunicação ou imitação às gerações
seguintes. Estamos nos referindo a:

a)   Sociedade.
b)   Cultura.
c)    Indústria cultural.
d)   Cultura erudita.

2)São tipos de cultura, exceto:

a)   Cultura popular.
b)   Cultura erudita.
c)    Cultura da elite.
d)   Cultura de massa.

3)Podemos definir cultura popular como:

a)   É o resultado do conhecimento adquirido por meio da pesquisa
e do estudo nos diferentes campos.
b)   É o conjunto de ideias e de valores que se desenvolve tendo
como ponto de partida a mesma mídia, notícia, música ou arte.
c)    É aquela transmitida sem considerar as especificidades locais
ou regionais.
d)   É aquela que está intimamente relacionada com as tradições e
os saberes, os quais são determinados pelo povo, por exemplo: as
festas, o folclore, o artesanato, as músicas e a dança.

4)São exemplos de manifestações da cultura popular, exceto:

a)   Dança de quadrilha.
b)   Música erudita.
c)    Lendas folclóricas.
d)   Folia de Reis.
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5)São manifestações da cultura popular que não estão presentes
ou poucos presentes na região da EFAN:

a)   Carimbó, Samba, Maracatu, Bumba-meu-boi.
b)   Festas Juninas, Folia de Reis e do Divino.
c)    Capoeira, Quadrilha, Forró, Catira.
d)   Caretagem, Dança do boi, Congado, Cavalgada.

6)É uma das áreas da Sociologia e Antropologia, que indica a
cultura que o indivíduo está inserido, ou seja, a que ele
compartilha com os membros do grupo, seja tradições, crenças,
preferências, dentre outras. Esta afirmação se refere a:

a)   Cultura erudita.
b)   Hibridismo cultural.
c)    Sotaque.
d)   Identidade cultural.

7)A valorização da cultura popular possibilita ao sujeito:

a)   O esquecimento de suas raízes, da própria ancestralidade.
b)   A formação da sua identidade se tornando um cidadão mais
sensível e consciente da importância de suas origens para a
preservação da sua história.
c)    Ser conduzido a qualquer cultura alheia.
d)   A incompreensão das transformações culturais do presente e
que servirão de base para o futuro.
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Peça aos alunos para produzir um texto dissertativo com o
tema: “A valorização da cultura popular para a formação

da identidade cultural do sujeito”.

O texto será escrito em casa e deverá ser combinada a forma
deles enviarem o texto ao professor (e-mail, Whatsapp etc).
Por se tratar de uma turma de 2º ano do Ensino Médio,
espera-se que eles já saibam as regras de um texto
dissertativo. Caso eles ainda tenham alguma dúvida, em
parceria com o professor de Língua Portuguesa, saná-las,
conforme orientações disponíveis em:
https://brasilescola.uol.com.br/redacao/texto-dissertativo-
argumentativo.htm.
Peça aos alunos, para observarem, os seguintes critérios, na
escrita do texto: domínio da norma padrão, compreensão da
estrutura do texto argumentativo, compreensão da proposta
da redação, aplicação dos conceitos e ideias aprendidos nas
oficinas acerca da temática estudada, entre outros a
combinar.
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4- Produção final 
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Abaixo uma sugestão de um template para registro da

produção final dos alunos:
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