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Caros adolescentes participantes de comissões municipais do Selo UNICEF Município 
Aprovado,

Nesta edição do PFA – Programa de Formação de Adolescentes e PFDE – Programa de 
Formação de Dirigentes de Escolas e Educadores trabalharemos o eixo Participação 
Social. Fazem parte deste eixo atividades que vocês já devem ter ouvido falar em 
reuniões locais e até mesmo participado de algumas delas, em seus municípios, tais 
como:

1º Fórum Comunitário – que foi realizado até o mês de setembro de 2010 e teve como 
objetivo discutir o diagnóstico e os procedimentos para elaboração do Plano de Ação 
que foi elaborado em cada um dos municípios que aderiram ao projeto.

Atividades temáticas – previstas para serem realizadas até abril de 2012 com o 
propósito de mobilizar escolas e comunidades. Na primeira edição do PFA & PFDE, 
realizados em 2010 organizamos algumas dessas atividades, sendo alguns de vocês 
estiveram bem atuantes nas mesmas.

2º Fórum Comunitário – que terá como objetivo a avaliação final do desenvolvimento 
do Plano, incluindo nessa avaliação os temas trabalhados nos três anos. Esse Fórum 
ainda não aconteceu  e será realizado apenas entre maio/junho 2012

A relevância desse eixo da Participação Social está respaldada no fato de que o 
UNICEF e as organizações parceiras acreditam que:

? Cada pessoa – incluindo cada criança e adolescente – tem o direito de 
participar das discussões e decisões que afetam suas vidas.

? Para avançar na garantia dos direitos da infância e adolescência, é crucial a 
participação social  na discussão, elaboração e controle de políticas públicas.

Na edição do PFA & PFDE de 2010 o Instituto Formação priorizou a temática Educação 
para a Convivência com o Semiárido / Mudança Climática. 

Na edição de 2011 fortalecerá as temáticas: Cultura e Identidade:Comunicação para 
a Igualdade Étnico-racial; Esporte e Cidadania.

O processo formativo que será realizado com vocês prevê um momento presencial 
onde conteúdos e ferramentas serão trabalhadas e momentos subseqüentes de 
aplicação de conhecimento com 10% dos estudantes de escolas públicas municipais de 
cada município. Nessa aplicação vocês estarão envolvidos, bem como alguns 
professores das escolas.

No processo de preparação dos materiais, além das reuniões gerais de estudo e 
planejamento aprofundamos conteúdos relativos aos dois temas em seminários 
internos organizados pelo Instituto Formação com toda sua equipe de profissionais. 

Esperamos que todo esse trabalho que estamos realizando e que será materializado 
junto com os adolescentes contribua para melhoria da participação social de cada um 
de vocês e de algum modo também para a melhoria da qualidade de vida em sua 
cidade.

INSTITUTO FORMAÇÃO

1 - APRESENTAÇÃO



1º DIA 

09h – Recepção dos Participantes
09h30 – Apresentação do Projeto e Programação 
11h às 12h – Formação de Comunicação – BLOG

12h30 - ALMOÇO

14h às 17h – Oficina 1
Formação de Arte e Comunicação – produção de histórias - áudio

14h às 17h – Oficina 2
Formação de Esporte e cidadania

17h às 18h30 – Formação de Comunicação - BLOG

19h - JANTAR

20h às 21h30 – Formação de Comunicação – BLOG (orientação a partir de dúvidas 
surgidas nos dois momentos anteriores)

2º DIA

8h às 11h – continuidade da Oficina 1
Formação de Arte e Comunicação – produção de histórias - áudio

8h às 11h – continuidade da Oficina 2
Formação de Esporte e cidadania

11h às 12h – continuidade da Formação de Comunicação - BLOG

12h às 12h30 – Plenária final

12h45 – Almoço de Encerramento

2 - ESTRUTURA GERAL DA PROGRAMAÇÃO DO PFA & PFDE

C A R G A  H O R Á R I A  D A S  F O R M A Ç Õ E S :

OFICINA 1 – Formação de Arte e Comunicação – 6 HORAS

OFICINA 2 – Formação de Esporte e cidadania – 6 HORAS

Formação de Comunicação – BLOG – 5 HORAS

PLENÁRIAS – 2h30



3.1. Conceito

A Comunicação Educativa trabalhada no Instituto Formação tem como diretriz geral a 
defesa da democratização das políticas públicas na área de comunicação, de modo a 
se ter acesso irrestritamente às antigas e novas tecnologias da informação e 
comunicação, bem como à produção de conhecimento e ao conhecimento já 
produzido.

3.2. Quadro geral dos trabalhos com comunicação pelos adolescentes em 2010

3 - COMUNICAÇÃO EDUCATIVA

SEMINÁRIO I - 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2010 - São Luís

SEMINÁRIO II - 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2010 - São Luís

SEMINARIO III – 16 E 17 DE OUTURO DE 2010 - Pinheiro

SEMINARIO IV - 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2010 - Vargem Grande

MUNICÍPIO BLOG

http://adolescentesproselopacodolumiar.wordpress.com/
http://adolescentesproseloraposa.wordpress.com/
http://adolescentesproselosjr.wordpress.com/
http://adolescentesproselosaoluis.wordpress.com/

1. Alcântara

2. Paço do Lumiar

3. São José de Ribamar

4. São Luís

MUNICÍPIO BLOG

http://adolescentesproselocachoeiragrande.wordpress.com/

http://adolescentesproselolagoadomato.wordpress.com/
http://adolescentesproseloloreto.wordpress.com/
http://adolescentesproseloparnarama.wordpress.com/

6. Arari

7. Axixá

8. Cachoeira Grande

9. Cajari

10. Rosário

11. Viana

12. Buriti Bravo

13. Codó

14. Lagoa do Mato

15. Loreto

16. Parnarama

17. São João do Sóter

18. Timon 

MUNICÍPIO BLOG

http://adolescentesproselogodofredoviana.wordpress.com/

http://adolescentesproseloguimaraes.wordpress.com/

http://matinhaproselo.wordpress.com/

http://adolescentesproselomirinzal.wordpress.com/

http://adolescentesproselopinheiro.wordpress.com/

http://adolescentesproselosaobento.wordpress.com/

19. Godofredo Viana

20. Guimarães

21. Matinha

22. Mirinzal

23. Palmeirândia

24. Pinheiro

25. São Bento

26. Turiaçu

MUNICÍPIO BLOG

http://adolescentesproselobarreirinhas.wordpress.com/

27. Afonso Cunha

28. Barreirinhas

29. Brejo

30. Chapadinha



SEMINARIO IV - 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2010 - Vargem Grande 
(continuação)

SEMINÁRIO V - 20 E 21 DE NOVEMBRO DE 2010 - Imperatriz

SEMINARIO VI - 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2010 -  Bacabal

MUNICÍPIO BLOG

31. Duque Bacelar

32. Humberto de Campos

33. Mata Roma

34. Milagres do Maranhão

35. Morros

36. Nina Rodrigues

37. Santa Quitéria

38. Vargem Grande

39. Bacabeira

40. Icatu

41. Presidente Vargas  

http://adolescentesproselohcampos.wordpress.com/

http://adpselounicefmorros.wordpress.com/

http://adolescentesproselovargemgrande.wordpress.com/

http://adolescentesproselobacabeira.wordpress.com/

MUNICÍPIO

MUNICÍPIO

BLOG

BLOG

42. Açailândia

43. Amarante do Maranhão

44. Buritirana

45. Campestre do Maranhão

46. Imperatriz

47. Porto Franco

48. São Pedro dos Crentes

49. Sítio Novo

50. Bom Jardim

51. Bacabal

52. Conceição do Lago Açu

53. Coroatá

54. Gov. Eugênio Barros

55. Lago da Pedra

56. Lima Campos

57. Pedreiras

58. Pio XII

59. São Domingos do MA

60. Nova Iorque

61. Pastos Bons

62. São Raimundo das 

      Mangabeiras

63. São João dos Patos

 

http://adolescentesproseloacailandia.wordpress.com/

http://adolescentesproseloamarante.wordpress.com/

http://adolescentesproseloburitirana.wordpress.com/

http://adolescentesproselocampestre.wordpress.com/

http://adolescentesproseloimperatriz.wordpress.com/

http://adolescentesproseloportofranco.wordpress.com/

http://adolescentesproselosaopedrodoscrentes.wordpress.com/

http://adolescentesproselobomjardim.wordpress.com/

http://adolescentesproselogeb.wordpress.com/

http://adolescentesproselolagodapedra.wordpress.com/

http://adolescentesproselolimacampos.wordpress.com/

http://adolescentesproselopedreiras.wordpress.com/

http://adolescentesproselopioxii.wordpress.com/

http://adolescentesproselonovaiorque.wordpress.com/

http://adolescentesproselopb.wordpress.com/

http://adolescentesproselosrm.wordpress.com/

http://adolescentesproselosjp.wordpress.com

3.3. Levantamento de blogs, radialistas e rádios comunitárias existentes nos 
municípios – instrumento de mapeamento.

(Será feito em conjunto com outras iniciativas deste projeto)

3.4. Ferramentas de comunicação como estratégias de disseminação de conteúdos e 
informações para melhoria de indicadores sociais.

Fique atento às ferramentas:



UM, DOIS, TRÊS... GRAVANDO!

Com as histórias nas mãos. É hora de gravá-las.

Para isso, você vai precisar de um equipamento que grave áudio. Hoje em dia, são 
muitas opções: gravador, celular, mp3, mp4, máquina fotográfica ou simplesmente um 
microfone conectado ao computador. É preciso apenas verificar se na maioria dessas 
ferramentas existe a função - GRAVAÇÃO.

Se você não tiver acesso a nenhuma dessas ferramentas, que tal pedir ajuda na rádio 
comunitária de sua cidade. 

 

ATENÇÃO!!!

É preciso tomar alguns cuidados básicos na hora da gravação:

- Evite locais barulhentos que provoquem ruídos no áudio. Procure um ambiente 
silencioso para fazer a gravação.

- Não comece falando, ao mesmo tempo em que acionar a função de gravação no seu 
equipamento. Isso pode implicar em perdas de conteúdos importantes. O melhor é 
ligar o equipamento contar até três e começar a falar. Do mesmo modo, só encerre a 
gravação alguns segundos depois que a pessoa terminar de contar sua história.

 

BAIXANDO PARA O COMPUTADOR

Depois do material coletado é hora de baixá-lo para o computador.

Todos os equipamentos citados, anteriormente, possuem algum tipo cabo que pode 
fazer a conexão com uma CPU.

Ligação feita, é hora de passar o arquivo do áudio, que pode estar em diferentes 
formatos (.wav, .mp3, .mid, .wma...), para a área de trabalho ou alguma pasta do 
computador.

Certifique-se que o procedimento foi concluído verificando no computador se o 
arquivo foi transferido e se está abrindo normalmente

Você já está pronto para editar a história.

O audacity é um programa livre e gratuito para gravação e edição de áudio.
Para nossa campanha utilizaremos o Audacity na gravação principalmente na edição 
das histórias.
Abaixo, segue um breve tutorial para ajudá-lo na utilização desse programa.

A interface do programa 
A interface de um software é o modo como ele se apresenta visualmente na tela do 
computador. Nela encontramos todas as ferramentas disponíveis para edição de 
áudio. A interface do Audacity divide-se em 3 áreas: 

AUDACITY - EDITOR DE ÁUDIO



A - Barra de menus: Reúne as principais funções do software, a partir  dos menus: 
Arquivo / Editar / Exibir / Projeto / Inserir / Efeitos / Analisar / Ajuda. 
B - Barra de ferramentas: Contém os botões de reprodução (REW, PLAY, REC, 
PAUSE, STOP e FF), algumas ferramentas de edição, visualizadores gráficos de 
entrada e saída de áudio, mixagem e atalhos para as ações mais usuais (como 
RECORTAR, COLAR, ZOOM, DESFAZER e REFAZER). 
C - Pistas de áudio: Área de gravação e edição – onde aparece o nosso áudio sob o 
formato de ondas.

GRAVANDO SEU PRÓPRIO ÁUDIO

Após dar uma verificada rápida pela interface do Audacity, está na hora de 
aprendermos a utilizá-lo.
Para tal, precisamos escolher entre criar um elemento de som ou apenas importar 
algum já existente.

3.1 Produzindo

Para podermos iniciar o processo de gravação, precisamos escolher uma das formas 
de obtenção de som dentre as demonstradas a seguir. Após verificarmos estes passos 
estamos prontos para iniciar a gravação.

Clique na esfera vermelha (CHAMADA REC - GRAVAR) logo acima para iniciar 
instantaneamente a gravar o áudio.

O áudio em gravação somente será interrompido se o usuário assim lhe requisitar , 
pressionando no botão quadrado amarelo para interromper, ou  nos dois traços azuis 
para pausar.



Pronto, você acabou de gravar uma faixa de áudio! Para reproduzi-la clique no 
triângulo verde logo abaixo das ferramentas.

4. Importando um arquivo de som
Antes de explicar o processo de importação, precisamos tornar clara sua definição. 
Importar um arquivo de áudio, é utilizar um arquivo já pronto de áudio em sua própria 
codificação, como exemplo temos arquivos MIDI, MP3 e etc.

O processo de importação pode se assemelhar muito ao processo de abrir um projeto 
já existente, com uma sutil diferença já mencionada, a ferramenta “Abrir” só inicia 
projetos do próprio Audacity, ou seja, faixas de áudio com sua própria extensão, os 
.AUP.

Para importar uma faixa de som já existente, você precisa primeiramente clicar na 
ferramenta “Projeto”, logo em seguida escolhendo a opção “Importar MIDI”, se a faixa 
de som for em .mid, ou “Importar áudio” se for em outro formato, dentre os formatos 
que o Audacity trabalha, são eles: WAV, AIFF, AU, OGG e MP3. 

5. Editando
Para editar sua faixa de áudio, o Audacity possui implementadas varias funções e 
efeitos distintos e variados, e de fácil acesso. Iniciando um processo de edição, você 
precisa inicialmente selecionar o trecho que você pretende editar, simplesmente 
clicando e arrastando o cursor como em qualquer editor de texto e então escolha o 
método de edição que melhor lhe convém.

5.1 Efeitos
Escolha o efeito desejado.

No exemplo escolhi o efeito 
“Phaser”.Após ter escolhido esta 
opção, uma janela aparecerá 
requisitando que você especifique 
os parâmetros para a edição, são 
e les:  Estág ios,  DRY/WET, 
F reqüênc ia ,  Fase  I n i c i a l ,  
Profundidade e
Feedback.
Este efeito, o phaser, divide em 
f a s e s  s u a  t i r a  d e  s o m ,  
determinadas em “x” estágios, ou 
seja “x” fases. O medidor 
DRY/WET demarca o quão intenso deve ser o efeito, onde WET seria o mais 
“abafado” ou “molhado” e o DRY “sem efeito” ou “seco”. Já o Freqüência, compreende 
a freqüência das ondas de som, ou seja quantos picos e quantos vales devem 
aparecer em cada estágio ou fase. Fase inicial determina a curvatura da onda a ser 
criada e a Profundidade, o quão intensa esta onda deve ser. Por fim o feedback, que 
seria o retorno do som sobre ele mesmo, multiplicando assim o efeito.
Mas esta é só um das muitas possibilidades de edição deste programa, talvez não a 
mais utilizada mas, com certeza, poderia ser mais uma implementação de seu áudio.
Mas existe um pequeno problema, faixas de áudio limpas recentemente, costumam 
apresentar som metálico, que é corrigido rapidamente com um leve aumento de 
graves e uma leve amplificada, outros efeitos implementados pelo Audacity.

5.2 Manipulando seus dados
A manipulação referida neste tópico seria justamente a mesma de um editor de texto, 
onde você pode selecionar, copiar algum trecho e colá-lo em alguma outra parte 
repetindo-o, ou simplesmente movendo de um lado a outro, recortando. Podendo 



apagar um trecho, comprimindo o resto da faixa automaticamente para que não haja 
espaços vazios em sua faixa, ou então desfazer uma ação e refazê-la,  tudo isso com 
a utilização das mesmas teclas de atalho de um editor de texto comum.
Muito bem, como uma situação de exemplo, copiarei um trecho de áudio de uma faixa 
de áudio e colarei logo após o fim desta faixa repetindo-o.

E colado ao fim da faixa. Note como há alguns trechos idênticos.

EDIÇÃO/TRATAMENTOS DE ÁUDIO 
 
Removendo trechos de áudio (cortar): Selecione o trecho a ser removido na pista 
de áudio – para isso, reconheça o trecho e selecione com o mouse clicando com o 
botão esquerdo e arrastando até o fim da parte a ser apagada. 

Aperte o PLAY para verificar se o trecho é exatamente o que se quer apagar. Certo 
isso, pressione o DEL ou o BACKSPACE em seu teclado. Pronto! Escute para ver o 
resultado.  
 



Aumentar ou diminuir volume de áudio:  Selecione o trecho de áudio que você quer 
aumentar ou diminuir o volume. Vá em EFEITOS e em AMPLIFICAR. Quando a caixa 
de diálogo se abrir, o Audacity calculará automaticamente o valor máximo que você 
pode amplificar o áudio selecionado sem causar clipping (áudio muito alto).

Fade in: É utilizado para obter um aumento gradativo do volume (do mudo ao volume 
normal). Selecione o trecho de áudio no qual você quer aplicar este recurso. Clique 
em EFEITOS e depois em FADE IN. Escute para ver como ficou. 

Fade out: É utilizado para obter uma diminuição gradativa do volume (do volume 
normal ao mudo). Selecione o trecho de áudio no qual você quer aplicar este recurso. 
Clique em EFEITOS e depois em FADE OUT. 

 

Clique em PREVIEW, para ver 
como o áudio ficará com a 
amplificação sugerida. Se 
você quiser alterar o volume 
manualmente basta deslizar a 
barra de amplificação para 
mais ou menos DB. Clique em 



Remover ruído: A remoção de ruídos é um processo feito em duas etapas. 

1º passo: Selecione um trecho de áudio que contenha só o ruído.  

2º passo: Em EFEITOS, escolha REMOVER RUÍDO e clique em PERCEBER 
PERFIL DE RUÍDO. O Audacity entenderá que esse é o tipo de som que você 
quer filtrar. (Etapa 1)  

3º passo: Selecione todo o áudio que você quer que o ruído  escolhido seja 
removido e retorne ao REMOVER RUÍDO no menu EFEITOS. Na caixa de diálogo 
que se abrirá clique no botão REMOVER RUÍDO. (Etapa 2) 
 
4º passo: Escute o resultado clicando no botão PLAY.  
 
A remoção de ruídos normalmente resulta em algum tipo de distorção no áudio. 
Escute e avalie o resultado. 
 
Inserir trilha sonora: Clique em IMPORTAR ÁUDIO na opção PROJETO. Encontre a 
música ou áudio que deseja usar como trilha sonora de seu programa de rádio e clique 
em ABRIR. Pressione o PLAY para ver o resultado. 
 
 Salvar seus arquivos em MP3
 
Para exportar o seu projeto atual para um arquivo MP3, vá em ARQUIVO na barra de 
menu e selecione a opção EXPORTAR COMO MP3. Lembre-se de criar uma pasta no 
computador para abrigar suas produções finalizadas em MP3, pois estes serão os 
arquivos que posteriormente você gravará em seu CD de áudio.

Com essa ferramenta você vai pode posta todas as histórias da nossa campanha na 
internet para que outras pessoas possam ouvir e baixar. Gravar diretamente na 
internet usando a ferramenta soundcloud  ou com outra  rádio gravador, celular, mp3, 
câmera e editada e fazer upload (ou postar na internet).

É utilizada por várias pessoas do mundo sua sede fica na Alemanha, até mesmos 
grandes astros da musica.

POSTANDO SUAS HISTÓRIAS



Primeiro abra seu navegador(Firefox) : na barra de endereço digite: 
 ainda não existe uma versão em português no momento 

só em inglês.
Imagem quando estiver acessado o site do soundcloud.com

http://soundcloud.com

Navegue no site e crie uma conta para poderá posta seus áudios ou histórias 
gravadas: criando uma conta, como esta em inglês você irá clicar na opção: (SIGN UP 
– quer dizer - ESCREVA-SE) na imagem abaixo. Mais para isso você tem que possuir 
uma conta de email.

Depois de clicar em Sign Up ou Escreva-se aparecerá esta nova página parecida 
com um formulário para preenchimento dos dados do dono da conta no SoundCloud. 

 

 

 

 

http://soundcloud.com


Essa confirmação será enviada para a conta de email que você acabou de escrever, 
abra o seu email e verifique se foi enviado depois clique na mensagem e confirme sua 
inscrição no SoundCloud.

Página de preenchimento do formulário para criação da conta.

Depois de todo esse processo você receberá uma mensagem com esse nome no 
email: SoundCloud  Welcome to SoundCloud - Please confirm your email address, 
você irá clicar e vai abrir essa página  com seguinte mensagem.

Depois do clique você irá para a página do SoundCloud, onde o trabalho realmente 
começa, lembrando que  estará toda em inglês. Essa é sua conta, agora vamos 
navegar e posta um áudio pronto.

 

 



Clique no menu: = Painel ou área de administração

Você para a página de upload ou de envio de áudio para a internet do computador.  

Tem outro botão chamado ele serve para gravar direto na internet mais se você 
não possui uma conexão muito boa é mais viável gravar no próprio computador e 
editar para corta erros, ruídos e fim.

REC 

Clique em Upload e será direcionado para outra página que é nela que você vai 
escolher de que forma os áudios serão postados na sua conta. Nesta página clique no 
botão Choose Files = Escolher Arquivos 

 



 

Depois de clicar em Escolher Arquivos você será levado para seu computador para 
buscar os áudios que devem esta salvos em uma pasta especifica que você fez para 
ficar mais organizado.

Abra a pasta e escolha do áudio que será postado e clique em abrir.

No meu casso salvei em uma pasta chamada ÁUDIO onde estão todos os meus 
áudios que serão enviados para minha conta.

Depois de escolher seu áudio você vai clicar em abrir irá para essa página de dados do 
áudio, podendo acompanhar o carregamento. Nesta página você escolher as 
privacidades que devem ser contidas no envio do áudio pode ser baixada ou não

 



Agora é só escuta o seu áudio postado e compartilhar com seus amigos.

A comunicação é um Direito Humano.

No entanto, num mundo mediado cada vez mais pela comunicação midiática (TV, 
rádio, jornal), este direito ainda está longe de ser realizado na plenitude pela maioria 
dos cidadãos.

Na prática, o sujeito é apenas receptor dessas relações midiáticas, sem a real 
possibilidade de se expressar e interagir com esses meios. 

Aliás, em vez de sujeito, deveríamos chamá-lo de objeto da mídia, que o induz a 
passá-lo da condição de espectador para consumidor.

Nos últimos anos, porém, a Internet vem redimensionando essa comunicação, 
possibilitando ao indivíduo interagir com os meios, produzir conteúdo e publicá-lo na 
Rede, disponibilizando-o para observação de milhões de pessoas no mundo inteiro.

Não é a toa, que palavras como Blog, Site e Redes Sociais ganham cada vez mais 
adeptos e espaço no cotidiano das pessoas, que perceberam a possibilidade de se 
tornarem, de fato, protagonistas do processo de comunicação.

Evidente que nem tudo que “cai na rede” é exemplo de uma boa comunicação. 

Entretanto, esse novo espaço de comunicação pode ser usado de uma forma 
educativa, para compartilhar informações e conhecimento, mobilizar a participação 
de todos na construção de um mundo melhor. 

Embora a desigualdade do modelo de sociedade seja reproduzida no mundo virtual, 
onde milhares de pessoas sequer estão incluídas digitalmente.

Que tal fazermos parte dessa experiência?

ADOLESCENTES MOBILIZADOS E O DIREITO A COMUNICAÇÃO

BLOGS ADOLESCENTE PRÓ-SELO/ MA

A proposta dos blogs do Projeto Adolescentes Mobilizados Pró-Selo, é, justamente,

Na primeira etapa desse trabalho, desenvolvida durante o primeiro ciclo de formações 
do projeto realizado em 2010, os adolescentes mobilizados aprenderam – na prática – 
como criar um blog e postar as primeiras notícias.

Ao todo, quarenta e três (43) blogs foram criados, a partir da oficina de comunicação. A 
tarefa de casa dos “adolescentes blogueiros” era voltar para os município e alimentar 
os blogs com informações diversas sobre a cidade, o tema da formação realizada 



(mudanças climáticas) e notícias sobre o trabalho do SELO Unicef, no município.

Porém, foram poucos aqueles que tiraram nota dez (10) nessa matéria.

Compreende-se que essa não é uma tarefa fácil, uma vez que muitos adolescentes 
que participam desse programa ainda estão “engatinhando” quando o assunto são as 
novas tecnologias. Além disso, em algumas cidades não existe a estrutura necessária 
para esse trabalho (computador, internet, etc).

Portanto, nessa nova etapa, pretende-se com a oficina de blog:

1. Ampliar o número de municípios com Blogs dos Adolescentes Pró-Selo;

2.Orientar e contribuir com a alimentação permanente daqueles que já 
existem.

Para ajudá-los nessa importante etapa, seguem algumas dicas:

ALIMENTANDO O BLOG

Criar um blog é a tarefa mais simples desse trabalho. Porém, não adianta ter um 
espaço de comunicação se não houver, ou não soubermos o que comunicar.

Imagine uma emissora de televisão sem nenhum programa para exibir, ou um jornal 
sem notícias para ler.

A mesma coisa aconteceria num blog sem postagens. Ninguém iria querer visitar. 

A diferença é que nos Blogs dos Adolescentes Pró-selo, você é o responsável por 
produzir as matérias, imagens que serão publicadas.

Portanto, a responsabilidade de alimentá-lo é sua.

 

O QUE DEVO PUBLICAR?

Textos, fotografias, vídeos, áudios, entrevistas, etc

 

QUAL O CONTEÚDO DESSAS PUBLICAÇÕES?

- Notícias relacionadas ao SELO UNICEF: Ciclos de capacitação, Oficinas, 
encontros, ações de esporte e cidadania, semana do bebê.

- Notícias relacionadas às Políticas Públicas Municipais: educação, saúde, 
esporte, comunicação, segurança, cultura, infra-estrutura, meio ambiente...

 

Planejamento

Essa é uma etapa importante a ser cumprida para a garantia da alimentação 
permanente dos blogs.

É no planejamento que se define, por exemplo, os dias de semana e horários que 
serão dedicados a produção e publicação do conteúdo.

Para isso é preciso construir uma agenda de atividades, que pode ser semanal, 
quinzenal ou mesmo mensal.

Nessa agenda deve constar, por exemplo, todas as ações previstas que serão 
desenvolvidas pela comissão pró-selo no município. Isso quer dizer, que o 
adolescente mobilizado deve dialogar, permanentemente, com os integrantes dessa 
comissão.

De posse das informações, você já terá um esboço inicial da agenda.

Porém, como o blog também abrange informações relativas a outras políticas públicas 
municipais, também será preciso definir quais outros assuntos terão a cobertura do 
blog. A dica é estar 'antenado' ao que acontece no município, conversar com os 
moradores, etc. 



PRODUZINDO

Com a agenda de atividades em mãos é hora de produzir conteúdo para o blog.

Um post pode conter, como já dissemos anteriormente, um texto, uma imagem, um 
vídeo. Tudo depende da criatividade e disposição do “adolescente blogueiro”.

Construindo a Notícia

A notícia é formada por três partes: título, cabeça e corpo. 

TÍTULO 

O “(...) título é a frase (...) composta em letras grandes que se dispõe acima do texto, 
com a finalidade básica de dar ao leitor uma orientação geral sobre a matéria que 
encabeça e despertar o interesse pela leitura”. (Joaquim Douglas, 1966) 

LEAD 

O lead é a introdução ou abertura de uma notícia ou reportagem. O lead em geral é 
constituído do primeiro parágrafo. A palavra provém do inglês, que significa 
“comando”, “primeiro lugar”, “liderar”, “guiar”, “induzir”, “encabeçar”. 

Com o lead torna-se possível ao leitor, que dispõe de pouco tempo, tomar 
conhecimento do fundamental de uma notícia em rápida e condensada leitura do 
primeiro parágrafo. Sua leitura pode, também, “fisgar” o interesse do leitor e persuadi-
lo a ler a matéria, até o final. 

Na construção do lead, o redator deve responder às questões básicas da informação: 
o quê, quem, quando e onde. As demais perguntas básicas, dada sua natureza – as 
circunstâncias (como) e as causas (por que) – podem ser respondidas nos 
parágrafos posteriores, ou mesmo deixarem de ser contemplados na primeira notícia 
acerca de um fato, dependendo da natureza deste. 

O texto pode ser uma simples informação sobre determinado evento, como no 
exemplo abaixo:

Morros realiza Semana do Bebê

O município de Morros, localizado na região do Munim, realizou entre os dias 11 
e 15 de julho a 1ª Semana do Bebê com o tema “Quero cada vez mais meu 
município cuidando de mim”. O evento contou com a participação de mães e 
gestantes que durante a Semana tiveram palestras sobre aleitamento materno 
e pré-natal com profissionais que trabalham com crianças.

Outro destaque foi a Noite Cultural com as crianças e adolescentes que 
participaram do cinema na Praça do Patronato e de oficinas de esportes e 
comunicação durante todo o dia 13.

O encerramento aconteceu na sexta-feira, às 16h, com uma grande caminhada 
com as famílias e os bebês pelas ruas do centro de Morros.

Ou pode ter outro formato, como uma entrevista sobre a campanha Infância sem 
Racismo, com um conselheiro de saúde do município, secretário de educação, etc.

No caso de realizar uma entrevista é importante que escreva as perguntas com 
antecedência, para que você tenha em mãos um roteiro a ser utilizado, o que não 
impede de acrescentar novas perguntas.

Dica: No caso de alguma dúvida sobre o texto que foi produzido, que tal pedir uma 
ajuda ao professor de português. Ele pode revisar ou corrigir o seu texto, para que não 
tenha nenhum errinho na hora de publicá-lo e contribuir ainda mais para a ampliação 
do seu conhecimento.



4 -  CULTURA, IDENTIDADE E IGUALDADE ÉTNICO-RACIAL – 
TEMA DAS OFICINAS DE ARTE E COMUNICAÇÃO

4.1. Por que trabalhar a temática

4.2. Objetivos do trabalho com a temática

As crianças negras e indígenas têm historicamente seus direitos mais violados 
do que as crianças brancas.
O racismo impacta a vida das crianças e adolescentes desde seus primeiros 
anos de vida.
A superação dessa desigualdade étnico racial passa pela valorização da 
identidade e cultura afro-brasileira e indígena, inclusive pelas próprias crianças 
e adolescentes.
 A questão indígena e afro-brasileira diz respeito a todo município brasileiro e 
não apenas aos que têm comunidades indígenas ou quilombolas.

Estimular as crianças e adolescentes, por meio das escolas, a reconhecerem, 
valorizarem e preservarem as culturas afro-brasileiras, africanas e indígenas.
Fortalecer a política de educação para a igualdade étnico-racial em cada 
município.

POR UMA INFÂNCIA SEM RACISMO

A temática Arte, Cultura e Comunicação para a Diversidade Étnico-racial será 
trabalhada nessa nova etapa do Projeto Adolescentes Mobilizados Pró-Selo, a partir 
da produção de uma campanha de contação de histórias, que aborde aspectos 
relacionados à temática como o racismo, identidade e diversidade.

O planejamento e a vivência desse trabalho serão realizados, a partir de oficinas de 
Arte e Comunicação, desenvolvidas dentro do Programa de Formação dos 
Adolescentes. 

Os adolescentes mobilizados, em cada município, serão responsáveis pela gravação 
das histórias (áudio) e publicação desses materiais nos respectivos blogs.

A proposta é que algumas dessas histórias também sejam registradas em CD, que 
serão distribuídos às emissoras de rádios comunitárias de todo o estado para que um 
maior número de pessoas tome conhecimento dessa campanha.

Para ajudar no planejamento e execução desses momentos organizamos nas 
próximas páginas, alguns textos que irão ajudá-los na construção da campanha 
radiofônica.

Essa ação irá convergir com a campanha Por uma infância sem racismo, lançada 
pelo UNICEF, no final do ano passado ( ). 

Frase: Assegurar o respeito e a igualdade étnico racial é um direito, não só de 
crianças e adolescentes, como de qualquer cidadão.

“A Declaração Universal dos Direitos Humanos, em seu artigo 1º, afirma que 
'todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos'. O princípio 
também está na Constituição Brasileira, em seu artigo 5°.

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza [...]

A igualdade que tratam as leis e cartas de princípios diz respeito, 
principalmente, à igualdade de direitos e oportunidades. Todos os indivíduos 
são titulares de direitos pelo simples fato de serem humanos.

Dessa forma, a idéia de igualdade inclui também o reconhecimento e o respeito 
às diferenças, inclusive de etnia, gênero, grupo social, faixa etária, religião, 
orientação sexual e aptidões físicas, dentre outras.”

http://www.infanciasemracismo.org.br/

http://www.infanciasemracismo.org.br/


LEI Nº 11.645, DE 10 MARÇO DE 2008.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - O art. 26-A da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar 
com a seguinte redação:

Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, 
públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-
brasileira e indígena.

§ 1o O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos 
aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população 
brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da 
África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a 
cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade 
nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e 
política, pertinentes à história do Brasil.

§ 2o Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos 
indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em 
especial nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileiras.” 
(NR)

Art. 20 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 10 de março de 2008; 187º da Independência e 120º  da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA

Fernando Haddad

Este texto não substitui o publicado no DOU de 11.3.2008.

Ver na íntegra: 

Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, modificada pela Lei no 
10.639, de 9 de janeiro de 2003, que estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a 
obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”.

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/93966/lei-11645-08

4.4. Mapeamento de aplicação das leis

(Será feito em conjunto com as demais organizações envolvidas neste projeto).

4.5. Programação das oficinas de Arte e Comunicação

OFICINA CONTOS E HISTÓRIAS

Objetivo:

Através dos contos e histórias pessoais ou inscrita nos livros trabalharemos os temas 
que versem sobre as diferenças e semelhanças entre os povos e culturas que 
contribuíram para a formação do ser atual. 

Fazer notar as diferenças de raças e a riqueza que as diferenças representam na 
formação cultural de um povo. A importância das lendas, contos e histórias 
repassadas anteriormente apenas por via oral, depois nos livros, para manterem vivas 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/93966/lei-11645-08


as vivências de nossa ascendência. Mostrar através das histórias pessoais que as 
histórias não estão apenas nos livros, e que através delas podemos transformar 
nossas relações e, assim, construir outras histórias.

Sequência Didática:

1ª dia – Tarde
? Leituras do texto “A arte de contar histórias e sua importância no 

desenvolvimento infantil” – Celso Sisto.
? Exibição do vídeo: Menina Bonita do Laço de Fita (Ana Maria Machado).
? Jogos teatrais (improvisação e uso da voz) e técnicas de contação de histórias, 

a partir do texto Menina Bonita do Laço de Fita (Ana Maria Machado)
? Sonoplastia (música, objetos e corpo) – uso de histórias narradas.
? Registro de histórias pessoais. 

2ª dia – Manhã
? Contando histórias – recolhimento de histórias pessoais;
? Dramatização das histórias – técnica de contação de histórias e edição.

4.6. Textos de Referência

Texto 1 - A ARTE DE CONTAR HISTÓRIAS E SUA IMPORTÂNCIA NO 
DESENVOLVIMENTO INFANTIL
Celso Sisto

“O imaginário é o motor do real”
Jaqueline Held

Sabemos, com todos os pontos e vírgulas, que contar histórias é extremamente 
importante e benéfico para as crianças, desde a mais tenra idade. Há quem afirme a 
eficácia de embalar os bebês, ainda no ventre, com a melodia da voz da mãe, 
contando histórias, para familiarizar a criança desde aí, com os mecanismos 
narrativos, e com a proximidade e o afeto que o contar histórias envolve. Essas ações, 
de certo modo, já fazem parte das estratégias para a formação do leitor.

Mas, além disso, sabemos que a história narrada, por escrito ou oralmente, nos 
permite também aquisições em diversos níveis. Isto é: contar histórias para as 
crianças permite conquistas, no mínimo, nos planos psicológico, pedagógico, 
histórico, social, cultural e estético.

Ao ouvir uma história, as crianças (e o leitor em geral) vivenciam, no plano psicológico 
as ações, os problemas, os conflitos dessa história. Essa vivência, por empréstimo, a 
experimentação de modelos de ações e soluções apresentadas na história fazem 
aumentar consideravelmente o repertório de conhecimento da criança, sobre si e 
sobre o mundo. E tudo isso ajuda a formar a personalidade!

Ao fazer contato com a obra de arte, no caso, a literatura, a criança participa de uma 
ação pedagógica, mesmo que não seja essa a função da narração oral ou do texto 
literário. A sujeição à experiência artística educa, em sentido amplo. No mínimo educa 
para a escuta coletiva, para as regras de convivência social, para a percepção da 
igualdade ou da diferença, para os mecanismos da comunicação lingüística, para o 
reconhecimento e uso da emoção, para a diversidade estética, para a constatação 
dos usos do tempo e do espaço etc.

Mas nem sempre essa experiência ampla do “aprender” é facilmente decodificável, 



como muitas vezes querem professores e escolas!

Portanto, a experiência literária implicada no ouvir uma história, vai muito além da 
simples retenção de informação e nem sempre é imediatamente traduzível para o 
ouvinte. Mas há quem insista nisso, obrigando as crianças a transformarem em 
palavras ou em novos produtos artísticos (como desenhos, resumos, poemas, 
comentários, etc.) a experiência que acabaram de viver!

As histórias narradas oralmente proporcionam às crianças uma visão epocal (ainda 
que de uma forma esboçada), seja do seu tempo, seja de outros tempos. O recorte 
oferecido pela história delineia sempre uma época, um conjunto de costumes, 
comportamentos, vivências, códigos de ações, uma ética, que acabam fazendo do 
texto esse complexo histórico. E se as histórias forem ainda contos populares, há a 
possibilidade de revelarem uma sabedoria ancestral e a tradição dos povos, com 
temáticas de caráter universal e neste caso, apagando (borrando ou tornando 
elástica) a linha do tempo, pela potencialização de questões que são de ontem e hoje, 
de todo e qualquer tempo!

Contar oralmente uma história está relacionado ao reunir, ao criar intimidade, ao ato de 
entrega coletiva. É um ato agregador de pessoas; é o exercício do encontro - consigo, 
com os outros, com o universo imaginário, com a realidade, por extensão! Por isso, 
esse costume milenar é também socializante! E mais, na medida em que o universo 
narrativo de uma história revela modos de interação social entre os personagens, 
também nos revela um quadro de modelos, a serem seguidos ou a serem 
questionados. Muitas vezes punidos ou premiados. Do esquematismo e maniqueísmo 
dos contos clássicos ou populares à interação dos contrários num mesmo sujeito, da 
literatura contemporânea, a história permite e convida também à comparação com os 
modelos sociais que conhecemos ou à descoberta de novos modelos. Sem dúvida, 
para quem está aprendendo a estar no mundo há pouco tempo, esse material é de 
importância inquestionável!

Na medida em que se familiarizam com a arte (a arte da palavra, a arte do contar - no 
caso mais específico, a literatura), as crianças vão percebendo os elementos estéticos 
– os elementos que fazem daquele “objeto” um objeto de arte. Elas também vão, 
desde cedo, criando critérios de valoração (mesmo que de forma simples), de 
comparação, de classificação, de fruição (o prazer de ouvir; o prazer de ter contato 
com uma história bonita e bem contada; o prazer de ver imagens (ilustrações) 
instigantes nos livros, etc). A convivência e familiaridade com a arte faz surgir a 
necessidade de torná-la cada vez mais presente no cotidiano, no dia-a-dia, na vida. A 
arte passa a ser não só o escudo, mas a metáfora necessária para a criança entender 
o mundo e até se proteger (futuramente?) das agruras da vida. A arte passa não só a 
ter um valor como a ser um valor. E a literatura, pouco a pouco, vai se tornando esse 
valor na vida do leitor. Prazer e catarse também entram nesta relação!

De forma mais global, a literatura exige do ouvinte uma forma específica de recepção e 
de criação, diferente do que exigem outros veículos de comunicação. O ouvinte, ao 
receber um conjunto de estímulos (sonoros, rítmicos, plásticos, emocionais, etc.) 
através da narração oral é convidado a recriar as idéias lançadas pelo narrador, para 
compreender, acompanhar e resignificar a história que está ouvindo. Tanto a leitura 
como a narração oral, fazem o ouvinte experimentar o papel de co-autor. E ainda mais, 
são também ampliadoras do repertório cultural, que é sempre cumulativo: quanto mais 
histórias uma criança ouve, quanto maior o convívio orgânico com as artes - convívio 
ativo, que engloba o contemplar e o fazer-, maior será a dimensão cultural vislumbrada 
pela criança.

Por tudo isso, pode-se dizer: as crianças que têm contato com as histórias 



desenvolvem mais a imaginação, a criatividade e a capacidade de discernimento e 
crítica; na medida em que se tornam ouvintes e leitores críticos, as crianças assumem 
o protagonismo de suas próprias vidas. O que começou, lá no passado com o objetivo 
de apontar padrões sociais aceitáveis - “instruir mais que divertir” foi sempre o objetivo 
dos textos direcionados às crianças - pode, gradualmente, se tornar também um 
saudável exercício de cidadania, se proporcionar a discussão, a contestação e a 
relativização das idéias. Essa dimensão nunca pode ser ignorada pelo professor que 
usa as histórias em seu trabalho na sala de aula. Isso tudo somado à experiência 
estética que a narração oral proporciona é mais do que suficiente para os livros se 
tornarem companheiros inseparáveis das crianças no processo de aprendizagem e 
aquisição do gosto pela leitura.

Mas o grande salto só ocorrerá, se o narrador souber transformar a narração oral 
numa experiência artística de alto nível. Para isso, concorrem a qualidade do narrador 
(que deve ser um grande leitor!), a sua preparação (prévia) como contador de histórias 
e sua habilidade em escolher obras que reúnam comprovadas qualidades literárias.

Texto 2 - CREDO DO NARRADOR ORAL
 
Garzón Céspedes
Creio no contador, como memória viva do amor e creio em seu filho, e no filho de 
seu filho, e no filho de seu filho, porque eles são a estirpe da voz, os criadores da 
terra e do céu das vozes: voz das vozes. 

Creio no contador, concebido nos espelhos da água, nascido humilde, tantas vezes 
negado, tantas vezes crucificado, porém nunca morto, nunca sepultado, porque 
sempre ressuscitou dos vivos congregando-os a ser: xamã, fabulista, contador de 
histórias...
Creio na magia que na entrada das cavernas acendeu o primeiro fogo que reuniu 
como estrelas: o assombro, o tremor, a fé.
Creio no contador, que desde os tempos tribais a todos antecedeu para alcançar-
nos por que é.
Creio em suas mentiras fabulosas que escondem fabulosas certezas, no prodígio 
de sua invenção que vaticina realidades insuspeitas, e também creio na fantasia 
das verdades e nas verdades da fantasia, por isso creio nas sete léguas das botas, 
na serpente que antes foi inofensiva galinha, e no gato único no mundo, aquele 
gato que ao miar lançava moedas de ouro pela boca.

Creio nos contos de minha mãe, como minha mãe acreditou nos contos de minha 
avó, como minha avó acreditou nos contos de minha bisavó e recordo a voz que 
me contava para afastar a enfermidade e o medo, a voz que recordava os 
conselhos entesourados pela mãe para passá-los ao filho;

Texto 3 - Menina Bonita do Laço de Fita

Era uma vez uma menina linda, linda. Os olhos pareciam duas azeitonas pretas 
brilhantes, os cabelos enroladinhos e bem negros. A pele era escura e lustrosa, que 
nem o pelo da pantera negra na chuva. Ainda por cima, a mãe gostava de fazer 
trancinhas no cabelo dela e enfeitar com laços de fita coloridas. 
        

Ela ficava parecendo uma princesa das terras da áfrica, ou uma fada do Reino 
do Luar. E, havia um coelho bem branquinho, com olhos vermelhos e focinho nervoso 
sempre tremelicando. O coelho achava a menina a pessoa mais linda que ele tinha 
visto na vida. E pensava:
        - Ah, quando eu casar quero ter uma filha pretinha e linda que nem ela...



        Por isso, um dia ele foi até a casa da menina e perguntou:

        - Menina bonita do laço de fita, qual é o teu segredo para ser tão pretinha?
        

A menina não sabia, mas inventou:
        - Ah deve ser porque eu caí na tinta preta quando era pequenina...

O coelho saiu dali, procurou uma lata de tinta preta e tomou banho nela. Ficou 
bem negro, todo contente. 

Mas aí veio uma chuva e lavou todo aquele pretume, ele ficou branco outra vez. 
Então ele voltou lá na casa da menina e perguntou outra vez:

- Menina bonita do laço de fita, qual é o seu segredo para ser tão pretinha?

A menina não sabia, mas inventou:
- Ah, deve ser porque eu tomei muito café quando era pequenina. O coelho saiu 

dali e tomou tanto café que perdeu o sono e passou a noite toda fazendo xixi. Mas não 
ficou nada preto.

- Menina bonita do laço de fita, qual o teu segredo para ser tão pretinha?

A menina não sabia, mas inventou:
- Ah, deve ser porque eu comi muita jabuticaba quando era pequenina.O coelho 

saiu dali e se empanturrou de jabuticaba até ficar pesadão, sem conseguir sair do 
lugar. 

O máximo que conseguiu foi fazer muito cocozinho preto e redondo feito 
jabuticaba. Mas não ficou nada preto.

Então ele voltou lá na casa da menina e perguntou outra vez:
- Menina bonita do laço de fita, qual é teu segredo pra ser tão pretinha?A menina 

não sabia e... 

Já ia inventando outra coisa, uma história de feijoada, quando a mãe dela que 
era uma mulata linda e risonha, resolveu se meter e disse:

- Artes de uma avó preta que ela tinha...

Aí o coelho, que era bobinho, mas nem tanto, viu que a mãe da menina devia 
estar mesmo dizendo a verdade, porque a gente se parece sempre é com os pais, os 
tios, os avós e até com os parentes tortos. E se ele queria ter uma filha pretinha e linda 
que nem a menina, tinha era que procurar uma coelha preta para casar.Não precisou 
procurar muito. Logo encontrou uma coelhinha escura como a noite, que achava 
aquele coelho branco uma graça. Foram namorando, casando e tiveram uma ninhada 
de filhotes, que coelho quando desanda a ter filhote não para mais! Tinha coelhos de 
todas as cores: branco, branco malhado de preto, preto malhado de branco e até uma 
coelha bem pretinha. Já se sabe, afilhada da tal menina bonita que morava na casa ao 
lado. E quando a coelhinha saía de laço colorido no pescoço sempre encontrava 
alguém que perguntava:

- Coelha bonita do laço de fita, qual é o teu segredo para ser tão pretinha?
E ela respondia: 
- Conselhos da mãe da minha madrinha...



Trabalhando com a questão racial em sala de aula:

SUPERAR ABORDAGENS QUE RETRATAM:

- A História dos negros a partir da escravidão. 
- O continente africano cheio de estereótipos, como o exotismo dos animais 
selvagens, a miséria e as doenças, como a aids. 
- A questão racial tratada somente por professores negros para alunos negros. 
- O mito da democracia racial.

- O índio de forma folclórica.

APROFUNDAR:

- As causas e consequências da dispersão dos africanos pelo mundo e a história da 
África antes da escravidão. 

- O extermínio da maior parte dos povos indígenas do Maranhão e do Brasil.
- As contribuições dos africanos e dos povos indígenas para o desenvolvimento da 
humanidade.
- A questão racial como assunto de todos e que deve ser conduzida para a reeducação 
das relações entre descendentes de africanos, de europeus e de outros povos. 
- Reconhecimento da existência do racismo no Brasil e da necessidade de 
valorização e de respeito aos negros, aos índios  e à diversidade cultural.

5.1. Levantamento da Situação do Esporte no município

Analisar a partir do instrumento já publicado pelo UNICEF no Termo de Referência.

5.2. Formação de mediadores em esportes e cidadania

O PFA nessa área contribui para a formação de adolescentes e jovens mediadores de 
esportes educativos.
Abaixo segue a proposta de programação:

Oficina: Esporte e Cidadania

Primeiro dia

14h - Apresentação do tema

14h30 - Jogos de integração
Futebol a dois
Lençol bol
Handebol caranguejo

15h - Estudo do instrumento de pesquisa

1- Aplicação - Guia de orientação para os municípios do Semi-Árido e Amazônia.

5 - ESPORTE E CIDADANIA



16h - 17h - Resgate de jogos populares e jogos de salão 
Manchete
Rouba bandeira
Queimada
Tacobol
Domino
Dama
Baralho e outros

Segundo dia 

08h - Exibição de vídeos – “Três tempos” UNICEF
8h30 - Teoria e pratica dos esportes:
Handebol
Vôlei
Basquete
Futebol de Rua
Atletismo

10h30 - 11h - Discussão do Circuito de Esporte e Cidadania

5.3. Circuitos de Esporte e Cidadania

Proposta do Circuito para discussão no coletivo

08h - Boas vindas 
Exibição do levantamento de esporte feito no município.

08h30 - Jogos de integração
Futebol maluco
Pique corrente
Salve-se com um abraço
A fortaleza

09h - Oficinas
1 - Handebol
2 - Futebol de Rua

10h - 11h – Oficinas
3 – Jogos de Salão (Dama, Xadrez, Dominó) 
4 – Jogos Populares (Queimada, Tacobol, Rouba bandeira)

Fica critério dos adolescentes os jogos que eles querem utilizar como jogo de salão 
e populares. Isso só será possível se fizermos o resgate que esta proposto na 
programação da oficina do PFA.

12h - Almoço
14h - Exibição do vídeo “Três Tempos” – produzido pelo Instituto Formação
14h30 - 15h30
Oficina 5 - Atletismo
Oficina 6 - Futebol de Rua

15h30 - 16h30
Oficina 7 - Jogos de salão
Oficina 8 - Jogos populares

16h30 - 17h
Finalização com Ciranda de vozes - avaliação 



5.4. Textos Referências

Texto 1 - METODOLOGIA DO FUTEBOL DE RUA

Diane Sousa

O FUTEBOL DE RUA

O futebol de rua tem uma longa história no Brasil e no mundo, oriundo das tradicionais 
peladas praticadas por muitos brasileiros em campos e ruas de todos os estados. 
Entretanto, neste inicio de século passou a ser denominado futebol de rua também a 
prática dessa modalidade numa dimensão educativa e inclusiva, sem a dimensão 
meramente competitiva.

A metodologia dessa dimensão do futebol de rua consiste na utilização do esporte 
principalmente como ferramenta pedagógica e de inclusão de todas as pessoas que 
desejam brincar de jogar bola com os pés, em grupos mistos de meninos e meninas ou 
homens e mulheres mais adultos.

A idéia é, dessa forma, contribuir para o desenvolvimento social dos sujeitos que se 
envolvem com esta atividade, exercitando valores e práticas sociais como: autonomia, 
solidariedade, participação de coletivos que jogam em definições conjuntas de regras 
para o jogo, reflexões sobre atitudes individuais e coletivas, significado do jogo limpo 
(fair play), agregando sempre conteúdos consistentes e éticos para a formação cidadã 
dos participantes.

Práticas de futebol de rua tem sido vivenciadas pelo Instituto Formação desde 2006 
após a organização ter participado do I Sulamericano de Futebol de Rua, realizado na 
Argentina. 

O JOGO

O Futebol de rua tem equipes mistas e apresenta como uma característica importante a 
realização de três tempos de jogo, assim divididos:

1º tempo – quando os próprios jogadores determinam as regras do jogo através de 
combinados. Esse papel é coordenado por um Mediador. Ou seja, não existe uma regra 
pré0estabelecida que será arbitrada pela figura d árbitro. Mas existem os combinados 
que são mantidos através de um mediador, que a partir das regras combinadas avalia o 
jogo. 

As regras definidas pelo coletivo são transformadas em planilha a ser preenchida pelo 
mediador no 2º tempo.

2º tempo – quando o jogo em si ocorre, sendo mediado pelas regras estabelecidas no 
primeiro tempo, a partir do preenchimento da planilha. Vence quem consegue maior 
pontuação, de acordo com a planilha e não quem marca mais gol, pois alguns dos itens 
combinados podem ter valor igual ou maior ao gol feito. Isso leva os jogadores homens e 
mulheres a se preocuparem mais com as regras do que com o gol.  O mediador negocia 
sobre os conflitos que surgem, sempre respaldado nas regras definidas.

3º tempo – quando o resultado do jogo é conhecido e a partida é avaliada por todos, 
tendo como parâmetros as regras definidas. 



A METODOLOGIA APLICADA SOMENTE NA RUA?

Este processo de trabalho permite desenvolver uma metodologia abrangente que 
fomenta uma cultura de valores éticos, desde a prática de normas de convivência à 
resolução de conflitos recuperando a essência real do futebol como jogo alegre e 
solidário, atribuindo maior importância à participação em lugar da competição, criando 
espaços de mobilização, integração e participação E corroborando a autonomia dos 
sujeitos, em lugar de sua subordinação a regras arbitrárias.     

Apesar do jogo ser chamado futebol de rua, ele se adéqua a qualquer ambiente e não 
apenas à rua. 

A idéia de rua é por ser o lugar mais fácil de se encontrar, pois existe em todas as quadras 
(geograficamente falando) deste nosso planeta. É ainda para ressignificar esse espaço 
que durante séculos e séculos as gerações passadas e até recentes usavam como lugar 
de diversão, de encontro e de compartilhamento de vida. Quem não gostava de ficar na 
porta de casa olhando os transeuntes, as crianças empinando pipa, chutando bola, 
andando de bicicleta ou mesmo conversando com os amigos em alguma esquina da rua 
x.

Algumas ruas são asfaltadas, outras são de terra, piçarra, pedras;...Elas estão em todas 
as partes. Mas também essa brincadeira pode ocorrer no quintal de casa, na grama, 
numa quadra, num campo de futebol, na várzea, na praia.... Basta apenas aplicarmos a 
metodologia.

MEDIAÇÃO X ARBITRAGEM

Em relação à mediação adotada no futebol de rua, em substituição à arbitragem, vale 
uma breve reflexão sobre esses dois verbos: mediar e arbitrar.

O verbo arbitrar significa julgar como árbitro; controlar a regularidade de um jogo; arbitrar 
uma partida de futebol.

O verbo mediar significa interferir, provocar um acordo, uma arbitragem. 

O mediador oferece sua mediação para resolver um litígio, sem contudo,  impor como 
acontece nos processos de arbitragem. No sentido filosófico é o processo pelo qual o 
pensamento tira uma conclusão, dados os elementos fornecidos pelos sentidos.

Essa é a idéia! Mesmo as palavras tendo alguns sentidos comuns, existe uma sutiliza no 
papel do mediador. O árbitro julga e impõe a partir de seu julgamento. O mediador se 
baseia nos acordos, sem impor sua vontade e sua percepção subjetiva.

No futebol de rua o mediador está presente junto com os jogadores na hora de se definir 
as regras durante as reuniões do 1º tempo do jogo, a fim de coordenar o debate, mediar 
os conflitos iniciais, as negociações das regras e a elaboração final da planilha 
resolvendo as controvérsias e chegando ao consenso. 

Segundo a Wikipédia, as características essenciais de um mediador são: 

“- a ausência de preferência em determinar o conteúdo do que for acordado pelas partes;

- ausência de autoridade para impor uma decisão vinculante às partes e; 

- saber que as partes não chegam a um acordo completo até que cada parte aceite todos 
os termos do acordo.”

Na mediação do futebol de rua, não se trata de uma escolha arbitrária por parte de 
alguém, mas sim de um conjunto de base negociada a que as partes chegam com o 
auxílio de um terceiro sujeito (o mediador) que facilita a comunicação e permite muitas 
vezes que as regras discutidas pelos jogadores sejam definidas sem polêmicas infinitas.

Em relação á arbitragem, o árbitro se reúne com outros árbitros e são eles quem definem 
as regras, sem a presença dos jogadores..



REPLICAÇÃO DA METODOLOGIA
Essa metodologia pode ser aplicada a outras modalidades como handebol, voleibol, 
basquete e mesmo em esportes individuais. No handebol e voleibol o Instituto Formação 
tem feito as primeiras experiências neste ano de 2011.

Texto 2 - ATLETISMO EM AÇÃO

Kassiana Pessoa

O atletismo é uma das modalidades mais interessantes que existem, não necessita de 
muitos recursos para a realização desta prática, apenas de disposição e muita 
concentração.

O atletismo em ação tem como objetivo principal o desenvolvimento das provas de 
corridas, inclusão de todos, sem distinção de raça, cor ou tamanho e com integração 
entre os participantes e coletividade.

Dentro do atletismo serão vivenciadas as corridas com curta distância de (100m, 200m, 
400m e revezamento 4x100m).

As provas de corridas serão realizadas a partir das discussões e regras estabelecidas 
pelos jogadores e mediadores antes de cada largada.

A CORRIDA

A corrida começará primeiramente em provas de 100m, 200m, 400m. Depois 
poderemos desenvolver o revezamento 4x100m, onde todos irão vivenciar 
coletivamente, o verdadeiro sentido do companheirismo.

O tempo de cada corredor será marcado pelo mediador, vencendo a corrida quem 
passar primeiro pela linha de chegada.

As provas de corrida poderão ser desenvolvidas em qualquer área (campos, quadras, 
ruas, avenidas...).

O TEMPO

As provas de corrida do atletismo serão divididas em três tempos/momentos:

1º Tempo – Será para definição dos acordos propostos por cada corredor e aprovados 
pelo coletivo de atletas.

2º Tempo – Será o tempo da corrida.

3º Tempo – Faz-se uma reflexão coletiva dos corredores sobre os acordos estabelecidos 
no primeiro tempo, sobre condutas adotadas durante a prática, valores éticos 
construídos, regras estabelecidas coletivamente, como se sentiram ao vivenciarem a 
corrida.

Vivência das corridas do atletismo, formação dos grupos de revezamento, exercício da 
planilha e mediação.

ALGUMAS REGRAS GERAIS

O corredor não poderá puxa, agarrar ou empurrar o seu colega depois e/ou durante a 
corrida;



Ao cometer uma dessas faltas, o corredor estará desclassificado e o mediador o 
chamará no final da corrida (3º tempo) para uma avaliação reflexiva. 

Ao cair, o corredor poderá levantar-se e continuar a correr até a linha de chegada que 
não será desclassificado.

Nas corridas de revezamento será usado bastão e deverá passar por todos até 
completar a prova.

Se durante a corrida de revezamento o bastão cair, o grupo poderá pegá-lo do chão e dar 
continuidade à corrida.

METODOLOGIA DO ATLETISMO EM AÇÃO

Tem como objetivos específicos:
? Desenvolver habilidades motoras;
? Promover o entretenimento;
? Contribuir para práticas saudáveis.

Os conteúdos trabalhados serão: o esporte, o processo educativo e a inclusão social; 
jogos cooperativos e atividades recreativas; metodologia do atletismo em ação.

Sequência didática:
? Leitura e discussão sobre o atletismo e suas modalidades;
? Vivência das modalidades relacionadas à leitura realizada e às reflexões sobre o 

esporte;
? Leitura e discussão de textos sobre o atletismo e inclusão social;
? Explanação da metodologia do atletismo.

As principais características do atletismo nesse formato educativo são: 
? Realização de três tempos/ momentos (planejamento de regras, corrida e 

avaliação); 
? Ausência de árbitros (os próprios corredores discutem sobre o desenvolvimento 

de cada corrida, o respeito entre eles e as regras a serem estabelecidas);
? Os grupos são mistos, homens e mulheres correm juntos;
? Os espaços de realização das corridas são variados (campos, quadras, ruas);
? A pontuação se dá além das corridas - o comportamento, a participação de todos 

os grupos, respeito aos acordos, coletividade, acompanhamento de um 
mediador social (educador). 

? Estão definidos apenas as modalidades: distância e revezamento (100m, 200m, 
400m e 4x100m).

Considerar na avaliação:

? Cooperatividade; 
? Coletividade; 
? Discussão e reflexão sobre o desenvolvimento da prática.

Recursos/materiais importantes:

? Cones;
? Coletes;
? Bastão;
? Planilhas.



Texto 3 - EXEMPLOS DE PLANILHAS – FUTEBOL DE RUA E HANDEBOL

PLANILHA DE MEDIAÇÃO DE FUTEBOL DE RUA

TABELA DE AVALIAÇÃO – REFLEXÃO DOS ACORDOS DE CONVIVÊNCIA

Mediador TEMPO DA PARTIDA EQUIPE 1EQUIPE 2  

Saída de bola

Lateral

Faltas

Pontuação dos gols

Substituição

Valores éticos

Outros acordos 

ACORDOS DE CONVIVÊNCIA PARA O JOGO    EQUIPE 1 EQUIPE 2Observações do mediadorITENS DE AVALIAÇÃORespeito aos acordosIntegração entre gênerosParticipação de todosNúmero de faltasPontos obtidos pela avaliaçãoPontos do resultado da partidaTOTAL DE PONTOS 

SIM  (  ) 

SIM  (  ) NÃO(  )

SIM  (  ) NÃO(  )

____    ____

____    ____

____    ____

____    ____

NÃO(  ) SIM  (  ) 

SIM  (  ) NÃO(  )

SIM  (  ) NÃO(  )

____    ____

____    ____

____    ____

____    ____

NÃO(  )

Mediador do jogo: _________

 



PACTO SEMI-ÁRIDO

 1 – Polo de Milagres do Maranhão

1. Afonso Cunha
2. Água Doce do MA
3. Anapurus 
4. Araioses 
5. Barreirinhas
6. Brejo
7. Chapadinha
8. Duque Bacelar
9. Humberto de Campos
10. Magalhães de Almeida
11. Mata Roma
12. Matões 
13. Milagres do Maranhão
14. Morros
15. Nina Rodrigues
16. Primeira Cruz
17. Santo Amaro 
18. São Benedito do Rio Preto
19. Santa Quitéria
20. Santana do Maranhão
21. Santo Amaro do Maranhão
22. São Bernardo
23. Urbano Santos
24. Vargem Grande 

2 – Polo de Codó

1. Buriti Bravo 
2. Caxias 
3. Codó 
4. Coelho Neto 

5. Lagoa do Mato 
6. Loreto 
7. Parnarama 
8. Paraibano 
9. Passagem Franca 
10. São João do Sóter
11. São João dos Patos 
12. Timbiras 
13. Timon 
 

AGENDA CRIANÇA AMAZÔNIA

1 – Polo de Coroatá

1. Altamira do Maranhão
2. Alto Alegre do Maranhão
3. Alto Alegre do Pindaré 
4. Bacabal
5. Barra do Corda
6. Bernardo do Mearim 

6 - QUADRO GERAL DOS POLOS E MUNICÍPIOS/
MARANHÃO

7. Bom Jardim
8. Conceição do Lago - Açu 
9. Coroatá
10. Esperantinópolis 

11. Fortuna
12. Governador Eugênio Barros
13. Governador Newton Bello 
14. Igarapé Grande 
15. Lago da Pedra 
16. Lima Campos 
17. Matões do Norte 
18. Paulo Ramos 
19. Pedreiras 
20. Pio XII 
21. São Domingos do Maranhão
22. Tuntum 

2 – Polo de Governador Nunes Freire

1. Amapá do Maranhão
2. Apicum-Açu 
3. Araguanã 
4. Bacurituba 
5. Boa Vista do Gurupi 
6. Cedral 
7. Centro Novo do Maranhão
8. Cururupu
9. Godofredo Viana
10. Governador Nunes Freire
11. Guimarães

12. Junco do Maranhão
13. Matinha
14. Mirinzal 
15. Palmeirandia 
16. Pinheiro
17. Porto Rico do Maranhão
18. Presidente Médici
19. Presidente Sarney
20. Santa Luzia do Paruá 
21. São Bento
22. São Vicente Ferrer
23. Zé Doca

3 – Polo de Açailândia

1. Açailândia
2. Alto Parnaíba

3. Amarante do Maranhão
4. Buritirana 
5. Campestre do Maranhão
6. Carolina
7. Grajaú
8. Imperatriz
9. João Lisboa
10. Lajeado Novo
11. Mirador



12. Nova Colinas
13. Nova Iorque
14. Pastos Bons
15. Porto Franco
16. Ribamar Fiquene 
17. São Pedro dos Crentes
18. São Raimundo das Mangabeiras
19. Sítio Novo
20. Vila Nova dos Martírios

4 – Polo de Rosário

1. Alcântara
2. Arari 

3. Axixá 
4. Bacabeira 
5. Cachoeira Grande

6. Cajari 
7. Icatú 
8. Miranda do Norte
9. Paço do Lumiar 
10. Presidente Vargas
11. Raposa
12. Rosário
13. São José de Ribamar

14. São Luís

7 - CALENDÁRIO GERAL DO PROJETO

8 - REFERÊNCIAS DE MATERIAIS

AGENDA DAS FORMAÇÕES: 
PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE ADOLESCENTES - PFA 
PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE DIRIGENTES E EDUCADORES DE ESCOLAS - 
PFDE

DATA

 

/ ANO

06 e 07 de agosto/2011

13 e 14 de agosto/2011

27 e 28 de agosto/2011

03 e 04 de setembro/2011

10 e 11 de setembro/2011

17 e 18 de setembro/2011

CIDADE/POLO

Milagres do Maranhão

Gov. Nunes Freire

Açailândia

Rosário

Coroatá

Codó

PROGRAMA

PFA & PFDE - seminário I

PFA & PFDE - seminário II

PFA & PFDE - seminário III

PFA & PFDE - seminário IV

PFA & PFDE - seminário V

PFA & PFDE - seminário VI

CDs:
? Músicas selecionadas sobre o tema;
? Histórias cantadas;
? Narradores de Canaã. 

Histórias e Contos:
? Contos Indígenas;
? Contos Africanos.
? O Patinho Feio;
? Menina Bonita do Laço de Fita;

Filmes:
? Forrest Gump: O Contador de Histórias, dirigido por ;
? Balzac e a Costureirinha Chinesa, Direção Dai Sijie,;

? Peixe Grande e Suas Histórias Maravilhosas, Direção: Tim Burton.

Robert Zemeckis
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