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RESUMO

Recentemente  fomos  surpreendidos  pelo  espetáculo  social  que  noticiou  a  prática  pedagógica  de  uma 
professora de Sociologia com a abordagem do funk “Baile de Favela”, letra que foi reconstruída a partir do 
estudo  de  Karl Marx  em  sala  de  aula.  A  repercussão  causou  grande  alvoroço  na  mídia,  inflamando 
opiniões controversas sobre o assunto. Seria esta proposta pedagógica uma nova configuração da música 
na transformação dada pela realidade dos alunos, ou se trata da afirmação de uma cultura proletária? É 
possível afirmar que houve negligência da professora ao abordar um gênero tão popular e difundido como 
o  funk  no  proletariado  brasileiro?  Quais  aproximações  são  verificáveis  entre  a má  repercussão  desta 
prática pedagógica e a escola de um partido único (pensamento único)? Para responder a estas questões 
pretende‐se, através deste trabalho, fazer uma análise documental do discurso midiático que impulsiona 
esta matéria no sentido de contextualizar a prática da referida professora. Ressalta‐se que a originalidade 
da música pertence a um discurso marginal da cultura de favelas do Rio de Janeiro. A prática à qual nos 
referimos, por  sua  vez,  foi  realizada em uma escola pública de Curitiba. Com a disseminação do  vídeo 
pelas  redes  sociais  identificamos  dois  desfechos  não  previstos  na  espetacularização  deste  fato:  a 
promoção  da música  original  “Baile  de  Favela”,  tanto  nas  rádios  quanto  no  cotidiano  dos  alunos;  e  a 
mobilização de professores no sentido de aproveitar as diferentes realidades vividas pela escola a fim de 
proporcionar a  transformação da  realidade através deste mesmo artifício, método e  trabalho proposto 
pela professora acusada de subversão. Neste caso, defendemos a hipótese de que o uso de uma melodia, 
ritmo e som da qual os alunos se servem no cotidiano pode funcionar como prática educativa em sala de 
aula até certo ponto, na medida em que a prática desafia a realidade para transformar os alunos de um 
determinado contexto; mas principalmente no sentido de tornar eficiente uma didática e uma prática que 
se aproxima do entendimento das massas. 
 
Palavras‐chave: espetacularização; transformação; prática; favela. 
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Resumo 

Recentemente fomos surpreendidos pelo espetáculo social que noticiou a prática 

pedagógica de uma professora de Sociologia com a abordagem do funk “Baile de Favela”, letra 

que foi reconstruída a partir do estudo de Karl Marx em sala de aula. A repercussão causou 

grande alvoroço na mídia, inflamando opiniões controversas sobre o assunto. Seria esta proposta 

pedagógica uma nova configuração da música na transformação dada pela realidade dos alunos, 

ou se trata da afirmação de uma cultura proletária? É possível afirmar que houve negligência da 

professora ao abordar um gênero tão popular e difundido como o funk no proletariado 

brasileiro? Quais aproximações são verificáveis entre a má repercussão desta prática pedagógica 

e a escola de um partido único (pensamento único)? Para responder a estas questões pretende-

se, através deste trabalho, fazer uma análise documental do discurso midiático que impulsiona 

esta matéria no sentido de contextualizar a prática da referida professora. Ressalta-se que a 

originalidade da música pertence a um discurso marginal da cultura de favelas do Rio de 

Janeiro. A prática à qual nos referimos, por sua vez, foi realizada em uma escola pública de 

Curitiba. Com a disseminação do vídeo pelas redes sociais identificamos dois desfechos não 

previstos na espetacularização deste fato: a promoção da música original “Baile de Favela”, 

tanto nas rádios quanto no cotidiano dos alunos; e a mobilização de professores no sentido de 

aproveitar as diferentes realidades vividas pela escola a fim de proporcionar a transformação da 

realidade através deste mesmo artifício, método e trabalho proposto pela professora acusada de 

subversão. Neste caso, defendemos a hipótese de que o uso de uma melodia, ritmo e som da 

qual os alunos se servem no cotidiano pode funcionar como prática educativa em sala de aula 

até certo ponto, na medida em que a prática desafia a realidade para transformar os alunos de 

um determinado contexto; mas principalmente no sentido de tornar eficiente uma didática e uma 

prática que se aproxima do entendimento das massas. 
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Introdução 

  

O que se espera da prática de ensino exercida para um público alvo da periferia, cuja 

realidade social atravessa destoantes possibilidades de diálogo com o conhecimento 

convencional, tal como preconizado nos manuais dos professores? A pergunta, de caráter 

reflexivo, pretende não apenas estabelecer uma conjuntura de mundo paralelo às convenções, 

mas sobre tudo, sinalizar as dificuldades inerentes ao ofício do professor em lugares que 

apontam para uma “outra” realidade: um mundo nem tão paralelo assim, que fortalece sua 

identidade pelo caminho das artes, através de músicas do cotidiano, da vivência e da 

necessidade de compartilhar, na escola, os saberes dos sujeitos da aprendizagem. 

A Gabi, professora de sociologia que se tornou alvo midiático em função da sua prática, 

cresceu no bairro onde se localiza a escola onde leciona. A prática anunciada como 

“doutrinação” pela mídia, diz respeito a transposição de uma letra de música, cuja melodia fora 

assimilada pelos alunos em sua letra original. O funk, da qual a melodia foi extraída por Gabi, 

havia sido anteriormente alvo de outro espetáculo social propagado pelas redes e canais 

midiáticos. Com notável caráter machista, o interesse social em colocar em evidência os danos 

morais acerca da música, não hesitaram em repercuti-la ainda mais. 

Em vista da primeira repercussão, consciente de que o ritmo da qual a música apresenta é 

ainda mais interessante aos jovens estudantes, Gabi transpôs a letra para o conteúdo que 

lecionava, imprimindo nela uma coreografia e realizando a filmagem que disseminou pelo canal 

do Youtube. 

Nessa conjuntura de aspectos inerentes ao lugar e à origem da proposta que se conflituou 

o debate sobre a prática de ensino utilizada pela professora em uma escola pública, o seu 

suposto interesse em instalar uma doutrinação, e a acusação de que a aproximação da escola à 

realidade dos alunos se torna cada vez mais frágil no contexto de uma produção social da 

educação no Brasil. 

 

Desenvolvimento 

 

A letra transposta por Gabi para o estudo do conteúdo é: “O Karl Marx estudou economia 

/ E também estudou sociologia / Quer nos explicar a luta de classes / Pela ideologia, alienação e 

mais valia / Os burgueses, não moram na favela / Estão nas empresas explorando a galera / e os 

proletários, o salário é uma miséria / Essa é a mais-valia, vamos acabar com ela, vai / O Karl 

Marx é baile de favela / O 1º B é baile de favela / O Maria Gai é baile de favela / O capitalismo 



está acabando com a galera / Sociologia é baile de favela / A professora é baile de favela / E os 

trabalhadores são baile de favela / E os capitalistas estão roubando a galera”. 

A partir da letra é possível supor alguns aspectos preliminares de discussão que, de 

alguma maneira, alteram a visibilidade do conjunto do fato. A primeira questão que se coloca é 

o tema em forma de conteúdo a ser trabalhado. Neste caso, expõe-se uma série de elementos que 

o senso comum relaciona a dimensão de “esquerda” enquanto posição política. Podemos 

considerar: o Karl Marx, a luta de classes, a alienação e “o capitalismo está acabando com a 

galera”, esta última expressão um tanto mais contundente com o posicionamento político que 

consideramos. As palavras, muito mais do que as coisas, determinam compreensões de uma 

dimensão externa à vivência e ao cotidiano. Dessa afirmação, asseguramos a complexidade 

apresentada por uma escola pública no Brasil. Afinal, como é possível definir uma escola 

pública no Brasil? Este exercício pode se tornar ainda mais arriscado se eliminarmos da resposta 

palavras dedicadas à expor a precariedade humana e material na qual a generalização delas 

permite identificar. Neste sentido, é preciso afirmar que se não pudéssemos qualificar a escola 

pública brasileira sem o critério da renda e da materialidade dos recursos, seria comprometedor 

tentar generalizá-las por qualquer outro aspecto. Trata-se, portanto, de compreender que as 

escolas públicas brasileiras requerem, em grande medida, autonomia para lidarem com os seus 

espaço, seus recursos e as possibilidades práticas segundo o ambiente em que elas estão 

inseridas. Este ambiente é, ou deveria ser, conhecido principalmente pelo seu próprio corpo 

discente. 

Outro aspecto evidenciado na letra revela a aproximação da turma com o baile de favela. 

Tudo ali, como na letra original, é o baile de favela. Afinal, o que é o baile de favela e o que ele 

representa. Sem dúvida, os alunos apresentam algum entendimento sobre o que é o Baile de 

Favela. Ele é o Baile Funk, voz ativa da periferia, que faz o lazer de grande parte da população 

no encontro festivo que o ritmo do estilo musical proporciona. O baile funk, por ele mesmo, tem 

sua razão social de existir no meio em que ele se realiza e isso não é discutido nas acusações à 

Gabi. O fato “avassalador” e “denunciável” corresponde à associação da letra da música à 

condição sexual e machista anunciada pela letra original criada por Mc João. Trava-se um 

conflito referente à especificidade do contexto escolar não especificado nos regimentos ou entre 

as normatizações de cunho educacional. Pelo contrário, as recomendações regimentais mais 

recentes consideram, primeiramente, a importância do professor adentrar na realidade dos 

alunos, para então promover uma transformação com base na aprendizagem significativa. 

Portanto, revela-se uma questão concernente à moral e à ética, valores locais e globais, 

articulados respectivamente. Quem, diante a conjuntura, poderia ser dado como alguém 



capacitado para analisar o propósito da professora, senão aqueles que vivenciam este espaço no 

seu cotidiano? Com esse pressuposto indagamos a família, os professores, os alunos e todos 

aqueles da comunidade local que se apropriam, cotidianamente, não apenas da escola, mas dos 

aprendizados que a escola proporciona através das atitudes, dos valores e do comportamento de 

seus participantes. 

A letra original do Mc João considera que “tudo” é o baile de favela, tendo em vista que 

parte de um desejo carregado, que provoca a intenção do ato sexual, geralmente inflamável na 

formação adolescente, período de puberdade. 

 

Baile de Favela 
 

Ela veio quente, e hoje eu tô fervendo 
Ela veio quente, hoje eu tô fervendo 
Quer desafiar, não to entendendo 
Mexeu com o R7 vai voltar com a xota ardendo (vai) 
 
Que o Helipa, é baile de favela 
Que a Marconi, é baile de favela 
E a São Rafael, é baile de favela 
E os menor preparado pra foder com a xota dela (o vai) 
 
Eliza Maria, é baile de favela 
Invasão, é baile de favela 
E as casinha, é baile de favela 
E os menor preparado pra foder com a xota dela (vai) 
 
Que o Hebron, é baile de favela 
A bailão, é baile de favela 
E na rua 7? Baile de favela! 
E os menor preparado pra foder com a xota dela (vai) 
 
 

Não se trata aqui de apontar qualificação, tendência ou juízo de valor sobre a letra. Mas 

de identificar os aspectos teóricos de Marx sobre a prática (práxis) conduzida sobre a aula e a 

possível transformação da realidade dos alunos. Por outro lado, trata-se fazer uma análise do 

discurso midiático que envolveu a professora em uma série de acusações das quais não é 

possível conceber a inteireza da realidade onde a prática se realiza. 

Neste caso, consideramos a produção de espécies, especificidades, que não tem forma 

material e se constituem com o caráter de super estrutura em Marx e Engels: ideologias 

políticas, concepções religiosas, códigos morais e estéticos, sistemas legais de ensino, de 

comunicação, o conhecimento filosófico e científico, representações coletivas de sentimento, 

ilusões e modo de pensar. Pois como disse Marx, citado por Quintaneiro (QUINTANEIRO, 



2002, p.37), e posteriormente lembrado por Raymond Williams (WILLIAMS, 1979, p.79), 

“Não é a consciência que determina a vida, mas a vida que determina a consciência.” A 

realidade, portanto, é dada aos viventes do espaço na qual a prática educativa se realiza. 

Tomamos como referência a noção de pensamento único dada pelo geógrafo Milton 

Santos em seu livro Por uma outra Globalização:do Pensamento único à consciência universal. 

(2001). Para ele, “O mesmo sistema ideológico que justifica o processo de globalização, 

ajudando a considerá-lo o único caminho histórico, acaba, também, por impor uma certa visão 

da crise e aceitação dos remédios sugeridos.” (SANTOS, 2001. p.18). 

As palavras de Santos nos remetem ao esclarecimento de alguns pontos do fato em 

questão. Qual aspecto ideológico perpassa a prática da professora? À rigor, não seriam as leis e 

regimentos que solicitam a inserção dela na realidade e na vivência dos alunos? A relação 

dialética que corresponde à produção social da educação teria sido contemplada? Este é, 

portanto, um plano crucial que oferece margem à reflexão sobre contra quais “poderes” é 

preciso “lutar”. Seria contra os regimentos, normas e leis? Seria contra a noção de 

temporalidade que não espacializa os aspectos locais necessários à uma formação que responda 

pela formação cidadã? Dito isso, Santos ainda observa que  

A associação entre a tirania do dinheiro e a tirania da informação conduz, desse 
modo, à aceleração dos processos hegemônicos, legitimados pelo “pensamento 
único”, enquanto os demais processos acabam por ser deglutidos ou se adaptam 
passiva ou ativamente, tornando-se hegemonizados. Em outras palavras, os 
processos não hegemônicos tendem seja a desaparecer fisicamente, seja a 
permanecer, mas de forma subordinada, exceto em algumas áreas da vida social e 
em certas frações do território onde podem manter-se relativamente autônomos, isto 
é, capazes de uma reprodução própria. Mas tal situação é sempre precária, seja 
porque os resultados localmente obtidos são menores, seja porque os respectivos 
agentes são permanentemente ameaçados pela concorrência das atividades mais 
poderosas. (SANTOS, 2001. p.17) 

 

Rodrigo Constantino, colunista engajado em setores da direita, anuncia o fato da seguinte 

maneira: 

“O vídeo viralizou nas redes sociais, e eu vinha adiando a decisão de publicá-lo 
aqui, para poupar meu leitor do embrulho estomacal. Mas é preciso ser forte e 
assistir, pois é um retrato perfeito do que esses canalhas fazem com nosso país, com 
as crianças e adolescentes. 

A doutrinação ideológica é absurda. O marxismo é de um equívoco intelectual 
impressionante, de um atraso sem igual. Provou-se completamente errado em tudo, e 
só gente muito atrasada acredita em “mais valia” capitalista, em lucro como 
exploração de salário não pago. Coisa de povo tupiniquim, em suma. 

Mas é exatamente o que os professores “ensinam” aos alunos. Em casos de maior 
desvantagem, como nas comunidades pobres e mais ignorantes, o crime é covardia 
pura. E os inocentes úteis acabam repetindo, sem critério crítico algum, feito 
papagaios, as bobagens que esses militantes disfarçados de professores enfiam goela 
abaixo deles.” 



FONTE: 05/07 http://rodrigoconstantino.com/artigos/marxismo-vira-baile-na-sala-
de-aula-da-favela/ 

 

O encerramento da coluna pergunta ainda: “Como achar que essa pobre gente terá chance 

no mercado global?” O que nos leva a pensar sobre o interesse por detrás da fala do enunciador. 

Rodrigo Constantino tem vinculações de longa data com as principais mídias de massa do 

Brasil, entre elas, a Revista Veja, da editora Abril onde trabalhou como colunista por muitas 

anos. A compreensão dele sobre o significado de Marx e seus trabalhos teóricos se resume ao 

entendimento da figuração de uma esquerda vinculada aos pressupostos comunistas e 

socialistas. O dogmatismo, ou a doutrinação referenciada por ele no texto, inverte 

explicitamente a noção de pensamento único, uma vez que estabelece a noção de que a 

doutrinação diz respeito a particularidade expressa pela professora em sala de aula através da 

prática. 

Essa inversão é comum nos mais diversos setores da sociedade. Compreende-se, neste 

caso, que a doutrinação esteja relacionada a forma como a professora ousou inserir-se na 

realidade do aluno, mas também sobre o conteúdo aproveitado para uma compreensão social. O 

que se percebe na nova versão inventada pela professora representa outros valores. A letra faz 

referência ao estudo de ciências sociais e econômicas, à luta de classes, ideologia, alienação e 

mais valia. Além deste às diferenças entre os burgueses, que não moram na favela, e às 

empresas explorando a cidadania (galera); a partir de então ela conceitua a noção de mais-valia, 

visto que todos somos favela, e que o capitalismo está acabando com a sociedade (galera). 

Não é possível afirmar que haja falta de lógica e coerência nas afirmações colocadas pela 

professora Gabi na nova letra da música. A letra coloca em evidência muitas das questões 

trazidas por Marx que remetem, também, à questões contemporâneas de todo o mundo. A 

relação aluno – professor, conhecimento – saber, implica na realização entusiástica da turma na 

apresentação coreográfica realizada em sala e filmada para apresentação no youtube. Em vista 

da repercussão, a professora foi afastada por alguns dias, mas retornou ao cargo tempos depois, 

sem que a mídia retornasse ao caso na forma de sua espetacularização. 

Entre o discurso midiático e a fala de Gabi: #VoltaGabi, Murilo Cleto anuncia a 

reportagem no site da Revista Forum da seguinte maneira: 

 

Apesar de pedagogicamente injustificável e legalmente insustentável, o afastamento 
da professora foi necessário para revelar a verdadeira face do movimento Escola 
Sem Partido, que majoritariamente o comemorou com entusiasmo. Mas não é só 
isso. Se você assistir ao vídeo em que os alunos cantam a versão marxista de Baile 
de Favela, não vai ser capaz de diferenciá-lo de outros que se veem por aí de 
professores que ensinam fórmulas químicas ou matemáticas em cursinhos pré-



vestibulares. Nas maiores escolas particulares do país, paga-se uma nota pela aula 
deles. 
 

O site do jornal El pais, através da jornalista Ana Carolina Cortez refere-se à menção de 

respeito concebida pela escola à trajetória da professora, e ex aluna, ao colégio Maria Gai.  

Oficialmente, a Secretaria de Educação do Paraná diz que o afastamento foi feito 
para preservação de sua integridade física, após usuários terem publicado ameaças à 
professora nas redes sociais. Comentários como “essa mulher merece uma surra” e 
“pobres crianças manipuladas” permearam as reproduções do vídeo pelo Youtube e 
pelo Facebook, onde foi originalmente publicado, no perfil privado de Viola. “Mas 
não recebi nenhuma ameaça direta. Nenhum pai reclamou comigo, ninguém me 
perseguiu. Pelo contrário, só me mandaram mensagens de apoio, após meu 
afastamento”, afirma. Já os alunos criaram a hashtag “VoltaGabi” e organizaram 
manifestações na escola. Após o protesto dos estudantes, a professora voltou para a 
sala de aula, depois de menos de uma semana. 

Entre uma e outra abordagem percebe-se o papel pedagógico da mídia e a maneira como 

ela é um papel preponderante na cultura de massas do país. A viralização do caso através das 

redes digitais, os debates inflamados, carregados de juízos de valor particulares, não compete 

com a realidade dos alunos do colégio Maria Gai e da professora Gabi. Além disso, a prática de 

ensino da professora que esteve anos se especializando no ofício é vista como acessório para o 

conjunto dos fatos. O que os jornalistas podem responder pela educação? Qual a formação 

necessária para a prática escolar em sua qualidade, tendência, forma e conteúdo? O que é 

possível esperar de um jornalista que apresenta este discurso vazio de orientação sobre a 

formação de jovens educandos? Por que ele se interessa em depreciar formas de educação ao 

invés de deformá-las em um discurso autoritário, distante da realidade dos alunos, para enfim 

compreendê-las. E mais ainda, o que leva um jornalista a ser mais credibilizado socialmente 

pelo seu juízo de formação pedagógica do que o próprio professor? 

  Passadas algumas semanas do fato, e tendo ele se multiplicado na mídia, o Jornal El 

País, expõe as tendências políticas evidentes de demérito da profissionalização da professora 

Gabi, e como elas reverberaram no cotidiano dos alunos, pais e comunidade local. 

Quando Milton Santos se refere a uma pedagogia da existência em sua obra Por Uma 

Outra Globalização (2001), ele dimensiona a importância e a necessidade de uma interface 

entre os conceitos da geografia e o exercício pedagógico. O propósito desta interface certifica-se 

no reconhecimento de uma situação, dada a complexidade de sua natureza, e a possível 

remediação que solicita uma visão crítica para, a partir de então, levar a tomada de consciência 

que supõe a questão pedagógica proposta. Esta solução, síntese do processo, consiste na 

transformação da realidade presente. Paulo Freire (2011), ao referir-se a importância da 

consciência para o exercício da práxis, nos lembra que a leitura de mundo precede a leitura das 



palavras, (...) Se for capaz de escrever minha palavra estarei, de certa forma transformando o 

mundo. O ato de ler o mundo implica uma leitura dentro e fora de mim. Implica na relação que 

eu tenho com esse mundo.” noção que se articula ao que Santos vem a definir sobre a pedagogia 

e aquilo que ela se propõe: a tomada da consciência, cuja existência é produtora de sua própria 

pedagogia.(SANTOS, 2001. p. 116).Para Boaventura de Sousa Santos  

temos o direito a ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza; e temos 
o direito a ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a 
necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que 
não produza, alimente ou reproduza as desigualdades. (SANTOS.2003 p. 56) 

Ao levantar tais referências propomos articular os fundamentos políticos da perspectiva 

da escola, com base educativa, uma vez que compreender um processo pedagógico corresponde 

a verificação de uma série de fatores integralizados, tais como as relações políticas, sociais e 

econômicas que configuram as relações internas e externas do ambiente escolar e suas 

possibilidades de ações educativas. Tais como as noções de trilha, trajetória ou ainda travessias, 

o processo pedagógico percorre um espaço tempo singular em sua realização, construído com 

base em etapas que são superadas conforme a experiência e a vivência, mas também conforme 

uma normatividade reguladora que se faz por séries ou ciclos de ensino. 

Na conjuntura disciplinar de uma escola o ensino de geografia assume o tratamento dos 

conceitos norteadores a serem trabalhados pelos sujeitos da aprendizagem. Com isso, reserva-se 

ao ensino fundamental um trabalho integrado aos diversos campos disciplinares, onde a 

especificidade da geografia sobressaia na compreensão de saberes relacionados ao lugar, à 

paisagem, ao território e, sobretudo, ao espaço geográfico. Imersos ao cotidiano dos sujeitos da 

aprendizagem, esses conceitos/conteúdos partem da micropolítica da sala de aula, dos hábitos 

familiares e de suas relações sociais (amizades), para contribuir com uma macropolítica que 

figura (ou virá figurar) o Projeto Político Pedagógico da Escola. Como afirma Henri Lefebvre, 

há uma ambiguidade na maneira como a cotidianidade figura no conteúdo.  

De um lado ela resulta da eficácia das formas: ela é o resultado delas, ou a 
resultante, como se queira. Produto e resíduo, assim se define o cotidiano. As 
formas, simultaneamente,  organizam o cotidiano e se projetam sobre a 
cotidianidade. Todas juntas não chegam a reduzi-la. A cotidianidade resiste, residual 
e irredutível. Apesar dos esforços para institucionalizá-lo, o cotidiano foge; sua base 
se furta e ele escapa ao assalto das formas. A cotidianidade é também tempo do 
desejo: extinção e renascimento (LEFEBVRE, 1991. p.193.) 

 

 Sobre a premissa de Lefebvre se desenha a ambivalência clássica da própria geografia 

que define os conceitos de lugar e paisagem na produção social do espaço. A estética do “novo”, 



da inserção da modernidade na escola instituída através das normas aplicadas pelas leis e pelos 

regimentos, exigem tempo de maturação para vir à habitar o processo pedagógico, e assim, 

efetivamente transformar o processo como um todo. Por outro lado, dada a lógica do lugar, 

enraizada nos hábitos, costumes e tradições da escola, observa-se uma resistência residual 

quanto a apropriação das medidas, elaboradas sobre um diálogo consistente e necessário com os 

profissionais que promovem o conteúdo sobre as formas na sala de aula. 

 

Conclusão 

 

Este artigo observou a complexidade das interações promovidas em escala social e local 

frente ao contexto de espetacularização da mídia e o seu impacto sócio educativo. Assim, 

observamos como são frágeis e possíveis as reverberações do profissional da educação frente ao 

espetáculo midiático e a sua suposta proposta de pedagogia que contribui para o 

estabelecimento de um pensamento único nas escolas. 

Por outro lado, observa-se não apenas a necessidade e a adequação da prática da 

professora Gabi no contexto em que realizou a atividade proposta, mas a adequação que revista 

e ressignifica o espaço da sala de aula a partir da geografia, da dinâmica sociedade – natureza da 

qual ela está inserida. A análise aprofundada a partir da espacialização do fato, permite concluir 

que o trabalho teve como reflexo muito mais do que a transformação dos alunos, o interesse e o 

despertar da curiosidade, mas sobretudo o debate acalorado das diferentes instâncias sociais e 

familiares que passaram a discutir e tentar compreender e aproximarem da causa. 
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