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REALIZADA ATRAVÉS DOS ARTEFATOS CULTURAIS 
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Resumo: O presente trabalho refere-se a minha experiência de estágio curricular em 
Ciências, na qual busco apresentar uma proposta de metodologia de ensino, baseada nos 
aspectos dos Estudos Culturais em Educação, envolvendo os artefatos culturais e 
recursos midiáticos como ferramentas para o desenvolvimento de atividades em sala de 
aula. 
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Abstract: This paper refers to the curricular experience of Sciences, which seek to 
propose a teaching methodology based on the aspects of Cultural Studies in Education, 
involving cultural artifacts and media resources as tools for development activities in 
the classroom classroom. 

Key-words: Cultural Artifacts – Cultural Studies – Science Education. 

 

INTRODUÇÃO 

Neste artigo, trago minhas experiências, trabalhos e sugestões de atividades 

construídas ao longo de minha experiência no Estágio Curricular em Ciências em 2008, 

no curso de Ciências Biológicas-Licenciatura, pela Universidade Federal do Rio Grande 

(FURG), em Rio Grande-RS.  

As atividades foram desenvolvidas em uma turma de cerca de 35 alunos, de uma 

escola pública estadual desta cidade, composta de pré-adolescentes (cerca de 12-13 

anos), que apresentou, quando do momento inicial do estágio curricular, uma grande 

excitação frente ao início do ano letivo e da presença de uma figura estranha à sua 

realidade: um estagiário.  

            Neste sentido, percebi que estava lidando com algo amis que apenas uma 

atividade escolar: estava lidando com as alegrias, com as esperanças e anseios de meus 

educandos e isso em cativou, me envolveu e me fez buscar novas estratégias de ensino, 

que fazem parte deste sucinto relato. 
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Em um primeiro momento, apresento algumas relações de minha trajetória e de 

minha busca por uma fundamentação teórico-metodológica dentro das perspectivas dos 

estudos culturais, tendo como pressuposto discutir as relações de poder que imprimem 

em nossos corpos determinações e valores na cultura de hoje.  

Na segunda parte, apresento as atividades que desenvolvi ao longo de minha 

trajetória de estagiário sobre o tema nutrição, alimentação e aspectos da mídia e da 

cultura na nossa saúde. 

 

AS RELAÇÕES DE PODER NA ESCOLA E OS ESTUDOS CULTURAIS 

Ao buscar discutir as relações de poder na escola, encontrei na aproximação dos 

Estudos Culturais da Ciência, em suas vertentes pós-estruturalistas, em especial àquelas 

baseadas na constituição dos sujeitos e de seus corpos, através dos processos midiáticos 

contemporâneos uma forma de discussão dessas relações nos processos de ensino-

aprendizagem (FABRIS 2000; QUADRADO, 2005). 

Nesta perspectiva, quero tratar do processo de aprendizagem do corpo e de seus 

constituintes através da desmistificação de conceitos e realidades, proporcionando uma 

releitura desta situação através de recursos midiáticos enquanto artefatos culturais, 

disponíveis e de fácil acesso aos estudantes, pois através destes as problemáticas tomam 

forma, podendo servir de uma fonte inesgotável de subsídios para o trabalho em sala de 

aula (LOBATO & RIBEIRO, 2007). 

Ao buscar esta aproximação com as pedagogias culturais, busquei um 

embasamento teórico que além de subsidiário, pudesse validar minhas práticas e 

conceitos, promovendo uma concepção de cultura que signifique um campo de 

representações e significados, onde diferentes estâncias sociais possam, através dela, 

permearem e discutirem as diferentes relações de poder, inscritas através de suas 

vivências, corporeidades e relações de consumo (SILVA, 2002; LOBATO & RIBEIRO, 

2007). 

Com isso, o objetivo de minha proposta de ensino-aprendizado, torna-se 

subsidiária de discussões e possibilidades, onde os artefatos culturais são os 



REVISTA MULTIDISCIPLINAR DA UNIESP  

 

 

                       SABER ACADÊMICO - n º 09  - Jun. 2010/ ISSN 1980-5950 

 

238 

 

 

instrumentos de visualização de poder, de ordem e de suas relações com a vida 

cotidiana de meus alunos (FRANÇA, 2003).  

Traçar esta relação, desvendar este véu, permite, proporcionar a problematização 

do corpo enquanto um híbrido, e que a sua significação não está cristalizada em seus 

órgãos e sistemas, mas fluída, variante e múltipla e que seus significados não são pré-

existentes, sem, com isso negar a materialidade biológica dos seres humanos 

(QUADRADO, 2005; SILVA, 2006; LOBATO & RIBEIRO, 2007), justificando este 

tipo de atividade em sala de aula. 

 

“CONHECENDO O NOSSO CORPO: DA MÍDIA, DO COTIDIANO E  PARA 

ALÉM DO BIOLÓGICO” 

Partindo deste embasamento, apresento a construção de minha unidade didática 

denominada: “Conhecendo o nosso corpo: da mídia, do cotidiano e para além do 

biológico”. 

Desta forma, a metodologia utilizada para a construção desta proposta consiste, 

através da pesquisa narrativa em sala de aula, buscar uma proposta de desassossego de 

indivíduos, buscando uma visualização da experiência vivida como parte do processo de 

pesquisa social, buscando uma dialogicidade, uma cumplicidade entre os pesquisadores 

e seus pesquisados (QUADRADO, 2005). 

 

1º Momento: Conhecendo Melhor os Alimentos 

            A atividade iniciou com a ida dos alunos ao refeitório da escola para iniciarmos 

o assunto sobre nutrição. Nesta visita, possibilitei a introdução do espaço do refeitório 

como um novo espaço pedagógico, desconstruindo a imagem deste como um lugar 

apenas relacionado à fome.  

             Iniciei a atividade com questionamentos sobre o que chamava a atenção de 

produtos em supermercados, falamos nas estratégias que os fabricantes possuem em 

chamar a nossa atenção utilizando um processo de padronização, de massificação de 

modos de vida, dos gostos e de práticas, que permaneçam determinadas pela cultura de 
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massas (LIPOVETSKY, 2004). Com isso, perde-se a atenção sobre algo que é muito 

importante para observarmos: a composição dos produtos e as informações nutricionais 

destes alimentos. 

             Expliquei o que significa aquele quadro e o que são cada um dos itens nele 

inserido, em especial o motivo pelo qual suas letras são tão pequenas, dificultando a 

leitura por parte de seus usuários. Revelando qual tipo de interesse está presente nesta 

estratégia: a desinformação. 

 

2º Momento: A Pirâmide de Alimentos 

                       Retomamos a discussão da aula passada, falando de alimentos, comida, 

nutrientes e nutrição e relembrei a turma sobre a atividade realizada com informações 

nutricionais. Começamos a trabalhar sobre o assunto e desenvolvi o conteúdo com o 

acompanhamento do material que confeccionei, baseando-me no livro texto utilizado na 

escola (CRUZ, 2006). 

            Dialogamos sobre conceitos de alimentação saudável, tipos de alimentos e 

produtos industrializados, freqüência de consumo, hábitos alimentares, obesidade e 

tratamentos. Busquei trabalhar e informar aos alunos a necessidade de uma dieta 

saudável, de buscar assistência nutricional e da percepção do corpo enquanto algo muito 

mais que biológico, inserindo fatores sociais e culturais em busca de uma vida saudável. 

             Apresentei a atividade da Pirâmide de Alimentos e solicitei aos alunos que a 

fizessem em sala de aula. Após a realização da atividade, discutimos como podemos 

melhorar a nossa alimentação, promovendo uma modificação substancial em nossa 

saúde (CRUZ, 2006; NEPA-UNICAMP, 2006). 

 

3º Momento: Hábitos alimentares saudáveis, fast-foods e gorduras 

              Nesta atividade, promovi a discussão sobre fast-foods, e alimentação saudável, 

através do filme Super Size-me (A Dieta do Palhaço), do diretor Morgan Spurlock 

(2004). Neste filme, um homem saudável participa de um e3xperimento onde deve 

realizar todas as suas refeições exclusivamente em uma grande rede de fast-foods nos 
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Estados Unidos, durante 30 dias. Com o desenrrolar da história, o ator demonstra todos 

os aspectos negativos e prejudiciais que uma dieta inadequada pode reverter ao nosso 

organismo.  

            A atividade estava baseada na visualização do filme, na discussão no grande 

grupo e na confecção de relatório semi-estruturado dos alunos, sobre as suas percepções 

dos fast-foods, através dos questionamentos: 

1- Como e de que forma você vê as questões de alimentação, de obesidade e de 

dietas hipercalóricas? 

2- Quais são as imposições que a sociedade de consumo promove  no nosso 

cotidiano? 

3- Como essas relações de poder são identificadas e como podemos evitar estes 

hábitos, evitando assim um processo de doença? 

            Ao final do filme conversamos sobre o mesmo, privilegiando as estratégias que 

as empresas se utilizam para venderem e mascararem os seus produtos, demonstrando a 

sua falta de interesse em um processo de alimentação saudável. 

 

4º Momento: Nutrição, consumo e transtornos alimentares 

            Nesta atividade, busquei uma visão geral e integradora dos temas anteriormente 

trabalhados e discutidos, através de uma atividade sobre o texto: “Comida é Tudo!”, da 

revista Superinteressante (abril de 2004).  

            Este texto foi utilizado por caracterizar-se uma constituição literária de 

linguagem acessível e ao mesmo tempo de grande apelo jovem apresentando muitas 

figuras explicativas.    

            A atividade teve início com a apresentação do texto aos alunos. Neste momento, 

dividi a turma em grupos focais de cerca de sete a oito integrantes e expliquei que a 

atividade consistia na discussão e reflexão sobre as questões temáticas relacionadas à 

estética dos corpos e de transtornos alimentares. 

           Após este período, busquei a integração dos grupos através da execução de um 

jogo do tipo “Quiz”, baseado no texto lido, no qual o grupo que pontuasse um maior 
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número de respostas em menor tempo, seria o vencedor. Após estas explicações, 

distribui os textos e determinei um tempo para que pudessem fazer uma leitura em 

grupo.   

           Com o decorrer da atividade, os alunos foram respondendo as questões e 

buscando, de acordo com o texto as resoluções aos meus questionamentos já 

previamente estruturados. A atividade desenvolveu-se em um clima de extrema alegria e 

empolgação. A cada pergunta correta, os grupos vibravam e se divertiam muito.  

           Com o término da atividade, fizemos um grande círculo na sala de aula e fizemos 

o fechamento das atividades, onde fomos (eu e o grupo) expondo as nossas idéias e 

conceitos aprendidos durante nosso processo de convivência. Ressaltamos as nossas 

experiências e percebemos estas como um fator importante do processo de ensino-

aprendizado na escola e nas nossas vidas diárias. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

            As problematizações e experiências por mim vivenciadas possibilitaram a 

percepção de que as abordagens que possam integrar e refletir sobre as sociedades de 

consumo são essenciais e necessárias na escola de hoje.  

            Desta forma, as pedagogias culturais através dos estudos sobre o corpo e suas 

relações de consumo e da mídia, permitem uma outra possibilidade de método 

educativo, onde a individualidade dos participantes, através de sua cultura e das relações 

de poder nela expressa, pode possibilitar a transformação de práticas e a reflexão sobre 

a sua própria vida. 
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