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Resumo 

O presente projeto pretende propor a inserção nas aulas de Língua 

Portuguesa e Literatura de alguns recursos midiáticos disponíveis na escola, 

em especial, a Internet e a TV Pendrive. Esta proposta de trabalho traz para 

reflexão a possibilidade pedagógica e multidisciplinar de análise literária dos 

“Capitães da Areia” à luz dos Direitos Humanos. Destina-se a professores de 

outras áreas de conhecimento, como história, filosofia e arte, que atuam no 

segundo ano do Ensino Médio do Colégio Estadual Helena Kolody. Além das 

características ilustrativas da segunda geração modernista, conteúdos que 

abordam conceitos como “Liberdade”, “Coluna Prestes”, “Surrealismo” serão 

abordados em interface com violação de direitos, todos discutidos a partir da 

leitura do primeiro capítulo da obra de Jorge Amado. Pretende-se não somente 

oportuniza um olhar diferenciado para práticas interventivas em sala de aula, 

por meio do uso dos equipamentos supra-mencionados, como viabiliza 

ressignificar possibilidades de formação humana. 
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 1 - Descrição do Tema 

 O presente trabalho tem como intenção trabalhar a temática da violação 

de Direitos Humanos em interface com a Literatura, fazendo uso da Internet e 

da TV Multimídia com os alunos do segundo ano do Ensino Médio do Colégio 

Estadual Helena KOLODY. Para a realização e implementação, propõe-se que 

outros professores da rede que atuam no segundo ano do Ensino Médio, 

também de outras disciplinas, em colégios que tenham disponíveis 

computadores em rede, tanto pelo programa Proinfo como pelo Paraná Digital, 

disponibilizem em compartilhamento público o livro “Capitães de Areia”, em 

PDF, para que os alunos possam ler. Também deverá converter em AVI ou 

MPEG e salvar o filme “Capitães de Areia no Pendrive, para passar na TV 

Laranja. O tema central seria uma tentativa de articular o uso destas duas 

mídias ao debate sobre violações de direitos humanos na edificação de 

meninos que moram na rua, a partir de uma leitura analítica da obra de Jorge 

Amado. 
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2 - PROBLEMA DE PESQUISA 

 

A oferta de uma educação integral e a promoção de uma visão 

planetária a respeito das relações interindividuais e seus reflexos na natureza e 

no universo constitui indiscutivelmente em grandes desafios não só para todos 

os profissionais da educação, mas também para todos os indivíduos com os 

quais os sujeitos em devir constante interagem nas mais variadas esferas de 

atividade humana. Neste sentido, de que forma as os recursos tecnológicos 

disponíveis nas escolas públicas, tais como TV Pendrive, Laboratório de 

Informática com acesso á Internet, podem contribuir com os alunos do segundo 

ano do Ensino Médio para oportunizar um trabalho docente multidisciplinar 

significativo em interface com Direitos Humanos? 
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3 - Objetivos 

3.1 Objetivo Geral 

- Elaborar uma proposta docente multidisciplinar envolva o uso da 

Internet, do Pendrive e da TV Multimídia, indicados para o segundo ano do 

Ensino Médio, com previsão para ocorrer em um período de 10 aulas, no qual 

seja abordada o primeiro capítulo da obra literária “Capitães da Areia”, de Jorge 

Amado, sob a luz dos Direitos Humanos. 

 

3.2  Objetivos Específicos 

-  Articular com os professores de Filosofia, História e Arte para que 

façam interdisciplinaridade com a Literatura, abordando conceitos de 

“Liberdade”, “Coluna Prestes”, “Surrealismo”, para tornar o ato educacional 

mais significativo a partir da ênfase subministrada por polifônicas vozes. 

- Sugerir um trabalho que envolva além das ferramentas digitais 

presentes no computador, na internet, o uso do Pendrive e da TV multimídia, 

por meio da indicação do filme “Capitães da Areia”, primeira e segunda partes, 

como forma de estimular os estudantes a realizar a leitura completa da obra. 

- Propor a comparação entre o texto literário e a linguagem 

cinematográfica, a partir dos “Capitães da Areia”. 

- Indicar como atividade de aquecimento que os “Capitães da Areia” 

possam ser lidos tanto em HQ, como também por meio de jogos interativos 

disponíveis no ambiente virtual.  

- Fomentar o debate sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, e 

alguns artigos da Constituição Federal para subsidiar uma discussão 

interdisciplinar entre as linguagens presentes no texto literário, no cinema e nos 

textos jurídicos. 
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4 - JUSTIFICATIVA 

A presente proposta emerge da experiência no campo educacional, a 

partir da verificação da carência  de propor um trabalho docente mais dinâmico, 

que ultrapasse o padrão geralmente utilizado de aulas expositivas nas quais os 

professores gastam aproximadamente 40 minutos da aula passando lição no 

quadro. O uso de algumas mídias pode contribuir muito para enriquecer o 

debate e formar o cidadão crítico capaz de perceber as intencionalidades que 

subjazem quaisquer discursos midiáticos.  

A sala de aula é o espaço privilegiado para se propor uma reflexão 

aprofundada sobre as entrelinhas presentes nos discursos presentes no 

universo midiático, para que os estudantes não se permitam ser seduzidos 

pelos apelos ao excesso consumistas ditados pela lógica perversa do 

Capitalismo.  “[...] a cultura veiculada pela mídia induz os indivíduos a 

conformar-se à organização vigente da sociedade, mas também lhes oferece 

recursos que podem fortalecê-los na oposição a essa mesma sociedade.” 

(KELLNER, 2001, p. 11-12)  

A opinião crítica diante das inúmeras propagandas veiculadas 

cotidianamente nos meios de comunicação precisa ser desvelada, explicitada, 

na medida em que o professor leva o debate com criticidade e instrumentaliza 

os educandos para reflexões e resistências à qualquer tipo de manipulação, 

por meio de debates e atividades que aprofundem o olhar para perceberem 

quais são suas reais necessidades a serem satisfeita visando à uma existência 

plena de significado no plano individual e coletivo. Discussões como estas 

podem contribuir para reduzir a quantidade de Capitães da Areia que acabam 

sendo co-construídos no dia-a-dia. Fissurados pela promessa de felicidade 

intensa por meio da aquisição de bens e susbstâncias entorpecentes que 

também trazem o ideal de “bem-estar” supremo e vida intensa, vemos 

cotidianamente jovens perdendo suas vidas iludidos pelos jogos de seduções 

ao consumo compulsivo. 

 

Em geral, não é um sistema de doutrinação ideológica 

rígida que induz à concordância com as sociedades capitalistas 

existentes, mas sim os prazeres propiciados pela mídia e pelo 

consumo. O entretenimento oferecido por esses meios 
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frequentemente é agradabilíssimo e utiliza instrumentos visuais 

e auditivos, usando  o espetáculo para seduzir o público e levá-

lo a identificar-se com certas opiniões, atitudes, sentimentos e 

disposições. [...] A cultura da mídia e a de consumo atuam de 

mãos dadas no sentido de gerar  pensamentos e 

comportamentos ajustados aos valores, às instituições, às 

crenças e às práticas vigentes. (KELLNER, 2001, p. 11) 

 

Dessa forma, cabe apresentar uma proposta de trabalho utilizando 

alguns recursos disponíveis nas escolas, tais como o laboratório de informática, a 

TV multimídia e o data-show, visando ao desenvolvimento de uma ação 

educacional multidisciplinar, por meio de uma análise literária a respeito dos 

Capitães de Areia ontem e hoje à luz dos Direitos Humanos.  Esta sugestão de 

trabalho será aplicada no Colégio Estadual Helena Kolody, que tem disponível os 

equipamentos mencionados.  

Além da proposta de leitura do livro na íntegra, propor-se-à a análise do 

filme sobre os “Capitães da Areia”, com a proposta de que não somente as 

violações de direitos sejam debatidas, bem como os aspectos audiovisuais 

específicos da linguagem cinematográfica e do texto escrito. A sugestão de 

explorar o filme remete a ideia difundida no texto:1i “Integração da TV e do Vídeo 

em Projetos Multimidiativos”, quando traz para reflexão o conceito de vídeo, 

introduzindo o a premissa de que uma imagem vale mais do que mil palavras.  

 

Isso significa afirmar que devemos considerar a 
apresentação de vídeos como uma potente ferramenta e, em 
muitos casos, mais eficaz do que a leitura de textos ou 
apresentações expositivas intensas. Essa constatação se torna 
ainda mais decisiva no processo de ensino-aprendizagem se 
levarmos em conta a teoria das inteligências múltiplas 
(Gardner, 1998), que considera ser importante o uso de 
recursos diversos para desenvolvimento da aprendizagem. 
(CIPEAD, 2012, p.3) 

 

Neste sentido, os recursos audiovisuais e iconográficos que constituem 

o filme contribuem para aguçara nos estudantes a multisensorialidade para a 

                                                           
1
 Texto constante no segundo módulo – MTV – Integração da TV e Vídeo em projetos multimidiativos, 

professora Faxina, disponível nas referências do curso de Especialização em Mídias Integradas à 
Educação, p.03, no site: 
http://www.cursos.nead.ufpr.br/mod/resource/view.php?inpopup=true&id=124931.  (Acesso em 10 de 
outubro de 2012) 
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leitura proposta da obra literária e estimulá-los ao debate sobre direitos e 

violações. Quando se aborda a temática sobre Direitos Humanos, percebe-se que 

ainda há muito preconceito por parte inclusive dos educadores, pois associa-se o 

assunto à defesa constante de pessoas que cometeram ações infratoras, como se 

movimentos como o Greenpeace, em defesa do meio ambiente, de atitudes 

solidárias, que discutem ética na medicina, dentre outros, não se constituíssem 

em assuntos pertinentes aos Direitos Humanos. 

Em um artigo intitulado “Direitos Humanos Considerações sobre o 

Fundamento e a Validade de um Projeto Político á luz do Desenvolvimento”, o 

coordenador da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Estado do Pará 

Marcelo G. C. da Costa retoma a indagação do educador colombiano José 

Bernardo Toro sobre qual foi a maior contribuição dos séculos XX e XXI para a 

preservação/manutenção da vida no planeta terra. O que concluirão daqui a 

trezentos anos as gerações vindouras? 

A proposta poderia ser de, daqui a trezentos anos se olhe pro século XXI 

e possa ser constatado que, para a manutenção da vida no planeta terra, os feitos 

heróicos não se refiram às invenções da ciência e da técnica, mas sim se avalie 

que a monumental oferenda que este século deixa para a humanidade é a 

invenção da Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, criado em 

1948, no grande pacto civilizacional firmado entre as nações, no final da segunda 

guerra.  

Direitos Humanos, nesta proposta, se restringirá à análise dos direitos 

violados de crianças e adolescentes, a partir da análise dos Capitães da Areia e 

da influência da mídia neste contexto. Em seu artigo intitulado “Mídia e Direitos 

Humanos”, o Jornalista e Radialista, Mestre em Educação e professor do 

Departamento de Comunicação da UFPB Carmélio Reynaldo Ferreira retoma a 

importância da mídia como disseminadora de padrões comportamentais, ações 

individuais que considerem a perspectiva do acolhimento das diversidades, de 

atitudes voltadas para eliminação de todas as formas de preconceito e 

discriminação, de respeito à dignidade da pessoa humana considerada em suas 

especificidades e reivindicadoras dos Direitos Humanos. 
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Todos os dias, a cada edição de jornal ou revista, a 

cada emissão radiofônica ou televisiva, estereótipos e 

preconceitos recebem contribuição dos meios de comunicação 

de massa no processo de reciclagem que lhes permitem 

perdurar, apesar dos avanços e das ações políticas no sentido 

de superá-los. Por isso, é primordial que a educação em 

Direitos Humanos demonstre como os meios de comunicação 

de massa funcionam, seus sistemas de sustentação e seus 

compromissos – os declarados  e os ocultados. É importante 

dotar o público da capacidade de leitura crítica da mídia – 

compreendida aqui como o conjunto dos veículos de 

comunicação de massa.(FERREIRA, apud ZENAIDE ET.al, 

2008, p. 201)  

 

 

 A articulação entre o debate dos Direitos Humanos com outras 

disciplinas por meio dos recursos midiáticos pode contribuir substancialmente 

para a ação formadora. Estes elementos em interface com a Literatura 

intensificam uma possibilidade de formação plena, pois multidisciplinar por 

excelência, a Literatura pode se constituir numa ramificação da leitura e se 

estender aos demais eixos estruturantes considerados como delineadores do 

trabalho da disciplina de Língua Portuguesa na educação básica, tal qual 

previsto nas Diretrizes Curriculares Estaduais: a oralidade, a escrita e a leitura.  

 Para Candido (1972), a literatura pode ser considerada como arte 

transformadora e humanizadora do homem e da sociedade, na medida em que 

vise a cumprir  três funções elementares: a psicológica, a formadora e a social. 

A primeira, função psicológica, permite ao homem a fuga da realidade, 

mergulhando num mundo de fantasias, o que lhe possibilita momentos de 

reflexão, identificação e catarse. A segunda se refere à formação do sujeito, 

pois ao contactar diferentes formas de vivenciar o e no mundo, aguça-lhe a 

percepção sobre realidades não reveladas pela ideologia dominante. A função 

social, por sua vez, é a forma como a literatura retrata os diversos segmentos 

da sociedade, é a representação social e humana. (DCEs, 2006, p. 57)  

 

Pretende-se propor a leitura do primeiro capítulo da obra “Capitães da 

Areia”, a ser realizada pelos alunos juntamente com o professor, no laboratório 

de informática. A partir desta aula, o professor poderá trabalhar com notícias de 

jornais e revistas que tragam reportagens sobre as ações dos capitães da areia 
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hoje. Este projeto é indicado para os alunos do segundo ano do Ensino Médio, 

pois nesta série, via de regra, está prevista no Plano de Trabalho Docente uma 

discussão sobre a prosa do Modernismo Brasileiro. Tendo em vista que esta 

obra de Jorge Amado se circunscreve na segunda geração modernista, propor-

se á uma análise literária sob a luz dos Direitos Humanos, correlacionando-a 

com o filme. 

 

5 - METODOLOGIA 

Num primeiro momento, propõe-se que o professor leve os alunos do 

segundo do Ensino Médio ao Laboratório de Informática para que todos e todas 

possam ler na íntegra o primeiro capítulo de “Capitães da Areia”. 

Caso a Internet esteja muito lenta, sugere-se que o professor salve e 

disponibilize na pasta “Compartilhamento Público” para leitura. 

Atividade de aquecimento: os “Capitães da Areia” podem ser lidos tanto 

em HQ, como também por meio de jogos interativos disponíveis no ambiente 

virtual.  

È importante frisar, que se faz necessária uma leitura na qual os pontos 

abordados seja discutidos sincronicamente, ou seja, na mesma aula 

direcionada para este fim. Previsão para leitura: 2 aulas de 50 minutos. 

Após leitura, numa terceira e quarta aula, assiste-se ao filme na TV 

Pendrive, ou ainda melhor, se possível no Data-Show. 

Na sequência, apresenta-se slides em Data-Show abordando alguns 

Direitos Humanos violados ao longo da infância dos “Capitães da Areia”. 

Previsão de apresentação e debate: duas aulas. 

Solicitar em seguida que os próprios alunos elaborem uma apresentação 

contendo alguma características da segunda geração modernista, buscando 

correlacionar a alguns aspectos presentes na obra literária em análise. 

Previsão: duas aulas. 
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