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Apresentando Darwin: articulando textos, imagens e atividades didáticas

Russel Teresinha Dutra da Rosa*; Marise Basso Amaral**; Fábio Alves Rodrigues***

Em 2009, no contexto das comemorações dos 200 anos de nascimento de Charles Darwin, foi produ-
zido um jornal pela Faculdade de Educação, junto ao Simpósio Darwin 200 anos, promovido pela Pró-
Reitoria de Extensão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). O objetivo da produção do
jornal era distribuir aos participantes do Simpósio, alunos e professores de Ensino Médio e Superior, um
material didático que estimulasse a continuidade dos estudos e o desenvolvimento de projetos sobre o
tema. A intenção foi, através da confecção desse artefato cultural, contar as histórias de Darwin, apresen-
tar um pouco do seu mundo e a forma de seus estudos e escritos, os quais ainda hoje ensinam a ler a Terra
e seus habitantes. Para desenvolver esse trabalho uma equipe de professores – de diferentes unidades da
UFRGS, ex-alunos e graduandos – elaborou textos e atividades. Na construção do jornal prevaleceu a
preocupação de utilizar uma linguagem acessível, que aproximasse Darwin dos jovens leitores, como por
exemplo: Ele sempre sonhou ser cientista? Teve o apoio do pai para viajar? Ele tinha namorada? Qual era
a sua idade ao embarcar no navio Beagle? Houve também a seleção de imagens e a elaboração de propos-
tas de atividades para serem desenvolvidas nas salas de aula a fim de ampliar a compreensão dos temas
tratados. As temáticas incluíram a biografia de Darwin, a viagem a bordo do Beagle, a publicação de A
Origem das Espécies, e da Descendência do Homem, estudos recentes sobre evolução humana, discussões
sobre o conceito de raça, o problema da eugenia, evidências paleontológicas e moleculares da evolução
das espécies, além de entrevistas com estudiosos da obra de Darwin. Entre as imagens constam linhas de
tempo, genealogia, mapa, retratos do século dezenove de paisagens e de seres vivos descritos por Darwin,
bem como de pessoas que o influenciaram, além de charges que demonstram a resistência de alguns
segmentos da sociedade à sua teoria. Paralelamente ao Simpósio, foram organizadas oficinas em escolas
de Porto Alegre, bem como nas cidades de Imbé (litoral norte) e Gramado (região serrana) – Rio Grande do
Sul –, com a intenção de divulgar o jornal e realizar algumas das atividades didáticas nele descritas. O
jornal e as atividades dele decorrentes configuraram-se como formas interdisciplinares de divulgação
científica, versáteis e prazerosas. O Jornal Darwin 200 anos constituiu-se num material didático que reuniu
múltiplos posicionamentos e áreas do conhecimento que apresentaram o trabalho de Darwin e suas impli-
cações, contextualizando o passado, a partir de reflexões do presente.
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1 INTRODUÇÃO

Em 1831, um jovem naturalista, ainda em formação, embarcou em uma importante viagem aspiran-
do a circunavegar o mundo. Hoje em dia sabemos que ele fez muito mais do que isso, na verdade, ajudou a
reconfigurá-lo.  Em 2009, comemorou-se 200 anos de nascimento desse jovem, Charles Darwin. Com a
intenção de homenagear este viajante e cientista, várias iniciativas ocorreram no País e pelo mundo a fora.
Apresentamos aqui o trabalho organizado pela Faculdade de Educação junto ao Simpósio Darwin 200
anos, realizado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no segundo semestre de 2009. Para tal
evento foi produzido um jornal distribuído aos participantes, alunos e professores de Ensino Médio e
Superior. A intenção foi, através da confecção desse artefato cultural, contar as histórias de Darwin,
apresentar um pouco do seu mundo e da forma como ele foi organizando seus trabalhos e escritos, os quais
ensinaram e ainda ensinam a ler a Terra e seus habitantes.

O objetivo do presente artigo é discutir a produção do jornal “Darwin 200 anos” e de outros materi-
ais elaborados com a finalidade de divulgar tanto o contexto de produção de conhecimentos de Charles
Darwin, quanto estudos mais recentes, inspirados pelo seu pensamento. Neste texto, é descrita e analisada
a recontextualização de conhecimentos (Bernstein, 1996) que ocorre no processo de produção de materiais
de divulgação científica e no seu uso didático. Por fim, são apresentados resultados parciais de pesquisa
que indicam os aprendizados proporcionados pelo emprego do material citado em oficinas com professo-
res e alunos do Ensino Superior e da Educação Básica.

Para desenvolver o Jornal uma equipe de professores – de diferentes unidades da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul, ex-alunos, graduandos e colaboradores externos – elaborou textos e ativida-
des. Na construção do jornal prevaleceu a preocupação em apresentar artigos com uma linguagem acessí-
vel, que aproximasse Darwin dos jovens leitores.  Assim, aspectos da vida privada foram abordados no
sentido de criar uma atmosfera de maior intimidade com esse eminente cientista. Queríamos despertar a
curiosidade e estimular a imaginação. Para tanto, alguns textos foram produzidos a partir de perguntas
tais como as que seguem: Ele sempre sonhou ser cientista? Teve o apoio da família para viajar? Ele tinha
namorada? Qual era a sua idade ao embarcar no Beagle? A partir dessa perspectiva pretendia-se que os
alunos do Ensino Médio (e também os da graduação), vivendo uma fase de questionamentos em relação ao
futuro, tais como a carreira a escolher, bem como experiências afetivas marcantes, se identificassem com
alguém que também experimentou conflitos dessa natureza, mas, no século dezenove.  Desejávamos, tam-
bém, oferecer indícios do contexto da produção científica na época (Carmo; Martins, 2006; Lenoir, 2003;
Lopes, 2001; Sá, 2001), apresentando algumas das leituras realizadas pelo naturalista, durante o seu
período de formação; os professores que o influenciaram, os seus interesses e também aquilo que ele não
gostava (Bizzo, 2002; QUAMMEN, 2008), em um esforço de apresentar o cientista como um ser humano
pleno e não como um excêntrico genial. Além disso, também se pretendia que o público leitor pensasse em
como era a vida cotidiana, na Europa (Elias, 1994; Vigarello, 1988), a bordo de um navio e durante deslo-
camentos a pé e a cavalo pela América do Sul (Keynes, 2004; Bizzo, 2002). Assim, o jornal foi organizado na
forma de textos, de imagens e de propostas de atividades para serem desenvolvidas nas salas de aula por
professores do Ensino Médio.

Os artigos tratam da biografia de Darwin (Gould, 1987; Darwin, 2009), da viagem a bordo do navio
Beagle e no continente sulamericano (Naves, 2009), da publicação de A Origem das Espécies e da Descendên-
cia do Homem (Darwin, 2004; 2007). Ainda apresenta outros textos sobre estudos de evolução humana
(Capozzoli, 2009; Gould, 1987; 1993; Tattersall, 2006), discussões sobre o conceito de raça, o problema da
eugenia (Bannister, 1979; Crook, 1999; Hawkins, 1997; Hodgson, 2004; ), estudos na área de paleontologia
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(Carvalho; 2000; Holz; Ros, 2002; Iannuzzi; V ieira, 2005; Papavero; Teixeira; Liorente-Bousquets, 1997;
Vancleave, 1998) e genética (Quammen, 2004), além de entrevistas com estudiosos do tema “Evolução” e da
obra de Darwin (Araújo; Chassott, 1998; Rosa, 2004).  Entre as imagens, constam linhas de tempo, genealogia,
mapa, desenhos esquemáticos, retratos de paisagens e de seres vivos descritos por Darwin, bem como de
pessoas que o influenciaram, além de charges que demonstram a resistência de alguns segmentos da
sociedade à sua teoria (Quammen, 2008; 2009).

Paralelamente ao Simpósio, foram organizadas oficinas em escolas da região metropolitana de
Porto Alegre, bem como nas cidades de Imbé (litoral norte) e Gramado (região serrana) do Rio Grande do
Sul, com a intenção de divulgar o jornal e realizar algumas das atividades didáticas nele descritas. O Jornal
Darwin 200 anos constituiu-se num material didático que permitiu reunir múltiplos posicionamentos e
áreas do conhecimento que olharam para o trabalho de Darwin e suas muitas implicações, contextualizando
o passado, a partir de reflexões no presente, atravessados quase dois séculos.

2 MATERIAL DIDÁTICO NA FORMA DE JORNAL

Além de um material didático, o Jornal Darwin 200 anos também se constituiu como um material de
divulgação científica, pensado para ser explorado em práticas pedagógicas com públicos de diferentes
níveis de ensino. Nas oficinas realizadas com professores e estudantes do Nível Superior e da Educação
Básica para divulgar seu conteúdo, foi possível experimentar algumas das propostas pedagógicas nele
apresentadas e outras dele derivadas, como: uma atividade para desenvolver a noção de tempo geológico,
transformando milhões de anos em uma representação espacial. E um jogo de tabuleiro, ilustrando o
percurso da viagem de Darwin a bordo do navio Beagle, em que os estudantes se depararam com questões
sobre temas de Biologia, História e Geografia e com informações específicas, constantes no jornal, sobre a
viagem desse naturalista ao redor do globo.

A preocupação com a seleção e a produção de materiais didáticos alternativos e complementares
aos livros didáticos, os quais têm oferecido suporte aos professores no planejamento de suas práticas
pedagógicas, baseia-se no princípio de desenvolver a capacidade de leitura e de expressão oral e escrita
por meio do contato com textos de diferentes gêneros (Guedes; Souza, 1998; Martins; Nascimento; Abreu,
2004). Além disso, estudos acerca do conteúdo e da qualidade de livros didáticos, disponíveis no mercado
brasileiro, têm apontado problemas tais como: a abordagem fragmentada dos temas de estudo; a apresen-
tação de definições de conceitos sem contextualização; o uso excessivo de termos técnicos e de informa-
ções de difícil compreensão pelo público leigo; a desatualização dos textos; as explicações inacessíveis; a
ausência de abordagens acerca da história e da natureza das práticas científicas etc. (Pretto, 1985; Olivei-
ra, 1992, Martins; Brito, 2006; Martins, 2006, Jotta, 2008, entre outros). Tendo em vista esse quadro o
trabalho ora em discussão, mostrou-se relevante no que concerne às possibilidades de exploração peda-
gógica por professores de Ciências, Biologia, História e Geografia, favorecendo o acesso a informações
ausentes na maioria dos livros didáticos, tentando evitar incorrer nos mesmos problemas amplamente
discutidos nos estudos citados.

Destacamos ainda a receptividade e o interesse despertado no público da universidade em relação
ao Jornal Darwin 200 anos e aos materiais produzidos para as oficinas de divulgação. Contatamos que, ao
tentar sensibilizar o público do Ensino Médio, atingimos melhor o público acadêmico de diferentes áreas
do conhecimento. Essa foi uma surpresa que nos levou a pensar na demanda existente por abordagens
multidisciplinares de conhecimentos que permitam o diálogo entre sujeitos com diferentes trajetórias
formativas e profissionais.



513

Durante a realização das oficinas, confirmamos a existência de uma demanda por materiais de
divulgação científica de fácil acesso e manuseio, pensados a partir de um enfoque didático, ancorado em
experiências concretas.

As oficinas foram realizadas com dois materiais didáticos produzidos a partir do jornal: a Tabela do
Tempo Geológico e o jogo A Viagem do Beagle. O primeiro deles surgiu com o objetivo de facilitar o enten-
dimento da noção de tempo geológico a qual é fundamental para a compreensão da teoria da evolução
(Bizzo; El-Hani, 2009; Cherif; Adams; Loehr, 2001; Libarkin; Kurdziel; Anderson, 2007). É comum medirmos
nosso tempo de vida em, no máximo, algumas dezenas de anos, mas quando falamos em milhões de anos,
isso exige níveis de raciocínio lógico-matemático e uso de modelos esquemáticos que favoreçam a abstra-
ção (Nieto-Obregon, 2001). Por isso para auxiliar na construção da noção de tempo geológico algumas
metáforas já foram propostas. Carl Sagan na obra “Os dragões do éden” (1977) propõe que os 15 bilhões de
anos de história do universo sejam comprimidos em um ano do calendário convencional, analogia referida
como “calendário cósmico”. A compreensão da teoria proposta por Darwin, acerca da origem das espécies,
exige que o processo de seleção natural seja examinado à luz de uma perspectiva de tempo de grandes
dimensões. A Tabela do Tempo Geológico foi confeccionada para auxiliar nesse entendimento. A tabela
permite a visualização espacial do tempo em milhões de anos, representado em centímetros e metros.
Assim é possível comparar eventos geológicos e biológicos de distintas eras e períodos. Para a atividade
foram confeccionadas dez fichas com textos e imagens, acerca de acontecimentos evolutivos, para serem
interpretados. Em cada ficha há informações registradas em milhões de anos (de duração do evento
evolutivo). Assim, os participantes organizados em pequenos grupos ou individualmente, precisam conver-
ter o intervalo de tempo em centímetros e cortar um pedaço de lã referente à duração do processo descrito
em sua ficha. O parâmetro fornecido é o seguinte: cada 10 milhões de anos correspondem a um centímetro.
A atividade objetiva expressar a relação de distância e proximidade entre diferentes eventos geológicos e
biológicos. Quando os alunos visualizam o pedaço de lã de três metros e meio correspondente ao tempo
aproximado de três bilhões e meio de anos, relativo ao surgimento dos primeiros seres vivos na terra, em
contraposição ao pontinho de lã (apenas dois milímetros) que representa o tempo de dois milhões de anos
de existência do gênero Homo, a participação na discussão fica intensa e questionamentos importantes
são levantados em relação à ação antrópica sobre o meio nesse ínfimo período de tempo.

O segundo material, o jogo de tabuleiro “A viagem do Beagle”, permite o trabalho com conteúdos de
história, geografia e biologia. Por ser multidisciplinar e também por apresentar um caráter lúdico, a
proposta com o jogo é de fácil adesão. O tabuleiro possui como pano de fundo o mapa-múndi, e nele está
o trajeto da viagem de Darwin. Os alunos devem posicionar seus “barcos” no porto da cidade de Plymouth,
na Inglaterra, e iniciarem o sorteio aleatório de perguntas. As perguntas incidem sobre o contexto da
viagem, o cotidiano no mar, os objetivos da expedição (Bizzo, 2002; Keynes, 2004), particularidades de
Darwin (Darwin, 2009), mas também conhecimentos escolares das áreas envolvidas.

À medida que acertam as respostas, os barcos dos participantes avançam no mar aberto simulando
a aventura enfrentada pela tripulação do Beagle de 1831 a 1836. No tabuleiro, há momentos onde eles
devem avançar ou retroceder no percurso da viagem, dependendo da situação em que se encontrarem.
Próximo da costa do Chile, por exemplo, Darwin presencia um terremoto. Caso algum participante pare
nesta parte do tabuleiro, deve esperar uma rodada sem jogar. Há casas também onde eles devem avançar,
como quando Darwin encontrou evidências de que a Terra teria muitos milhões de anos (Bizzo, 2002).  Os
alunos possuem autonomia para realizar a atividade nos grupos. A equipe que coordena as oficinas
apenas auxilia os pequenos grupos e circula entre eles durante os trabalhos. Cada grupo recebe um “kit”
completo com o tabuleiro, os barcos, os dados, as fichas com as perguntas de biologia, geografia e história
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e também as regras do jogo. O principal objetivo não é a competição, e sim que, em conjunto, eles possam
discutir os conteúdos e se divertir com essa viagem na sala de aula.

A produção de um material didático resignifica a prática pedagógica: nunca sabemos com certeza o
que vai acontecer durante as interações com os alunos; não conseguimos antecipar as dúvidas que irão
surgir, as dificuldades a serem vencidas, nem os “insights” que poderão acontecer. Neste sentido é que se
faz tão importante o registro dos acontecimentos para que se possa aproveitar esse momento da “prática”
para aperfeiçoar o material e readequar estratégias de ensino.

3 INVESTIGAÇÕES E DESDOBRAMENTOS DAS OFICINAS

Ainda no contexto do Simpósio Darwin 200 anos, foi desenvolvido um projeto de extensão sobre a
vida e a obra do naturalista Charles Darwin com estudantes do Ensino Fundamental de uma escola do
litoral norte do Rio Grande do Sul. Entre as atividades do projeto, ocorreu uma oficina com a finalidade de
trabalhar a noção de tempo geológico e as informações relacionadas à viagem do naturalista a bordo do
navio Beagle. Após o desenvolvimento do trabalho, foi solicitado aos alunos que escrevessem cartas sobre
o que haviam aprendido acerca da vida, da viagem e do trabalho de Darwin, endereçadas ao grupo que
promoveu a oficina.

Fizemos a leitura destes textos e posteriormente uma análise sobre seu conteúdo. Cada uma das
cartas foi fragmentada em unidades de sentido, e estas foram categorizadas. Neste trabalho buscamos
apresentar os aprendizados mais significativos para os estudantes. Os enunciados mais freqüentes foram
os relativos à biografia de Darwin, indicando que os aspectos de sua vida pessoal despertaram o interesse
como o esperado. Com relação aos enunciados que evocaram os conhecimentos científicos e históricos
adquiridos, percebeu-se a ocorrência de reelaborações de informações (algumas inusitadas como “Eu
aprendi que Darwin gostava de viajar no Google”), revelando uma construção própria e uma interpretação
muito particular dos acontecimentos. A primeira análise dos resultados sugere que a apresentação de
aspectos do cotidiano e do contexto de vida de um cientista pode ser uma estratégia para motivar os jovens
a dedicarem-se ao estudo de suas contribuições históricas para o avanço do conhecimento.

4 HISTÓRIA DAS CIÊNCIAS E ENSINO DE CIÊNCIAS

A produção do jornal e a realização de oficinas com professores e alunos da Educação Básica e do
Ensino Superior demonstraram a importância de uma abordagem contextual das Ciências por meio de um
ensino que se preocupe em destacar aspectos sócioculturais nos avanços, conflitos e controvérsias cien-
tíficas. Essa experiência possibilitou o desenvolvimento de estratégias pedagógicas vinculadas a um tópi-
co específico da História da Ciência, permitindo pensar em “como aplicar a História da Ciência ao Ensino”
(Prestes; Caldeira, 2009). Esse como se deu em um espaço extracurricular, ampliando os limites da experi-
mentação pedagógica para além do currículo formal da Educação Básica. Nessa experimentação nos iden-
tificamos com a argumentação de Matthews, citado por Prestes e Caldeira (2009), o qual aponta sete razões
para incluir tópicos de História da Ciência no Ensino, das quais, destacamos três: (1) “Abordagens históri-
cas conectam o desenvolvimento do pensamento individual com o desenvolvimento das idéias científicas”.
O registro realizado em cartas pelos estudantes acerca de seus aprendizados, a partir do Jornal Darwin 200
anos, enviadas à equipe de trabalho da UFRGS, permitiu perceber que o nome Darwin conquistou um lugar
na imaginação dos estudantes. Os alunos construíram uma rede de significados, apropriando-se de conhe-
cimentos que costumam estar restritos ao mundo acadêmico. Como assinala o seguinte depoimento: “Eu
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aprendi quem é Charles Darwin. Porque quando um falava em Charles Darwin eu ficava boiando, mas agora a
gente discute o que ele fez e o que achou e tudo mais, foi muito bom este trabalho.” A segunda razão de
Matthews a ser destacada é: (2) “A História neutraliza o cientificismo e dogmatismo que são encontrados
frequentemente nos manuais de ensino de ciências e nas aulas”. Nos artigos do jornal, atentos ao risco de
apresentar uma versão mitificada da história da ciência em materiais didáticos, (Martins; Brito, 2006),
procurou-se apresentar a prática científica como trabalho coletivo processual em que há interação dos
sujeitos entre si e com os saberes, materiais e técnicas existentes em cada época (Martins, 2006). No caso
de Darwin, foram destacados os livros e professores que marcaram sua formação, foi sublinhada a forma
de comunicação por cartas com outros naturalistas e os meios de transporte, utilizados ao longo dos
trabalhos de estudo e coleta nos diversos ambientes (Barracco; Zillig, 2009; Bizzo,2002; Keynes,2004),
tentando assim evitar representações desse pesquisador como um grande gênio, pertencente a uma elite de
excêntricos, privilegiados intelectualmente. Ao contrário, procurou-se mostrá-lo como ser humano falível,
com uma trajetória em que havia a rotina e o apoio de familiares e amigos, mas também acidentes,
conflitos, erros, disputas e críticas (Martins, 2006). Além disso, houve a preocupação de mostrar as visões
de mundo que permeiam as construções teóricas. E trabalhando assim, pensamos atingir a terceira razão
proposta por Matthews: (3) “A História, pelo exame da vida e da época de pesquisadores individuais,
humaniza a matéria científica, tornando-a menos abstrata e mais interessante aos alunos”. Ao examinar as
cartas dos alunos percebeu-se que aspectos significativos da biografia como, no caso de Darwin, o casa-
mento com a prima e os 10 filhos, servem como “porta de entrada” para os conteúdos escolares. Da mesma
forma, a discussão de aspectos prosaicos da vida cotidiana – como a forma e a periodicidade da higiene
pessoal no século XIX e até a impossibilidade do banho diário (Elias, 1994; Vigarello, 1988), em um navio,
o modo de conservar os alimentos, as finalidades políticoeconômicas do investimento inglês em uma
viagem ao redor do mundo (Bizzo, 2002) – despertaram o interesse dos alunos pelas pessoas e suas
aventuras e, em decorrência, pelos seus estudos e legados científicos.

O trabalho com tópicos da história das ciências no ensino a partir de nossa experiência (produção
de textos de divulgação científica, materiais didáticos e da realização de oficinas com professores e alunos
do Ensino Superior e da Educação Básica), nos leva a acreditar que as perspectivas de historiadores das
idéias e dos costumes de pessoas comuns (Burke, 1991; 2003; Darnton, 1992; Elias, 1994; Ginzburg, 1987;
Rodrigues, 1985; Vigarello, 1988) podem ser muito produtivas no sentido de estabelecer correlações e
identificação entre os estudantes de hoje, as práticas cotidianas e os modos de pensar de outras épocas.

Quando pensamos em contextualizar social, econômica e politicamente a prática científica de Darwin,
acreditamos que poderia ser interessante inseri-la em três linhas de tempo, relacionadas e sobrepostas:
(a) a da História dos conhecimentos evolutivos e biológicos (Capozzoli, 2009); (b) a do contexto europeu da
segunda metade do século dezenove (Martins, 2006) e (c) a do contexto brasileiro da mesma época (Schwarcz,
1998). Acreditamos ser interessante para os alunos comparar os acontecimentos, traçar paralelos e
confrontá-los, uma vez que esses temas, quando estudados, o são separadamente. Isso foi feito mediante a
proposta de três linhas de tempo e também por meio do texto do jornal “Apanhadores de bichinhos, capim
e pedrinhas”, elaborado por Marise Amaral. Nesse texto, a autora tenta mostrar os objetivos das viagens
dos naturalistas, não só do ponto de vista dos interesses científicos, mas também do ponto de vista
geopolítico e econômico (Lisboa, 1997; Leite, 1996),  mas, além disso, a autora aponta como as pessoas
comuns, habitantes do Brasil, no século dezenove, viviam suas necessidades e valores e o modo como
encaravam os naturalistas estrangeiros (Amaral, 2003).
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O conjunto de possibilidades experimentadas mediante a produção e divulgação do jornal sugere
que a recontextualização dos conhecimentos acerca da história das ciências em materiais didáticos e
práticas pedagógicas é um processo complexo e que requer investigações específicas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Jornal Darwin 200 anos produzido com fins de divulgação científica e também para subsidiar
práticas pedagógicas, elaborado por meio de um trabalho coletivo de autores com diferentes trajetórias de
estudos e pesquisas, com um caráter multidisciplinar, interessou alunos e professores da Educação Básica
e também a comunidade acadêmica. Assim, os artigos confeccionados com a intenção de despertar o
desejo de ler, destacaram aspectos da biografia de Darwin e também do cotidiano daqueles que viveram no
século dezenove. A forma das narrativas buscou uma linguagem próxima a do diálogo, com um estilo jovial
e irônico, que convidassem os leitores a embarcar com Darwin em sua aventura científica.

O jornal também foi confeccionado com o intuito de contextualizar a prática científica, demonstran-
do as leituras de Darwin, os seus professores, o apoio de amigos, o contato entre naturalistas em socieda-
des e por meio de cartas, a crítica, os conflitos, mas também o contexto cultural e sócioeconômico europeu,
contrastando-o com o contexto brasileiro da mesma época. Além dos estudos da área da História das
Ciências, os estudos acerca das formas de pensar e de viver das pessoas comuns, inspirados em investiga-
ções de natureza antropológica e na produção da “Escola dos Annales” podem subsidiar a elaboração de
textos e de materiais didáticos.

Finalmente, cabe mencionar que a circulação de textos e materiais didáticos por meio de práticas
pedagógicas também requer a sua recontextualização e adequação a partir da observação da interação
dos sujeitos entre si e com os saberes, mediadas por tais materiais.
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