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Apresentação

O I Seminário da Rede Internacional de Escolas Criativas ocorre em 
Goiânia,  no mês de março de 2014 e foi organizado e realizado, em par-
ceria, entre a Rede Internacional de Escolas Criativas – RIEC, o Centro de 
Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação - CEPAE/UFG e a Universidade 
Estadual de Goiás – UEG/Inhumas.

O evento visa promover o intercâmbio entre instituições de ensino, 
professores, projetos e práticas pedagógica da educação infantil, do ensi-
no fundamental, do ensino médio e do ensino universitário. O Centro de 
Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação - CEPAE e a Unidade de Educação 
Infantil – UEI/CEPAE são instituições educativas que têm nas últimas dé-
cadas desenvolvidos projetos com indícios de cultura criativa e inovadora 
e a partir deste evento passa a integrar a RIEC relatando e publicando suas 
ações, assim como iniciam o processo de intercâmbio com outras escolas 
criativas vinculadas a RIEC.

Os objetivos específicos do evento são: a) promover a apresentação 
da Rede Internacional de Escolas criativas - RIEC à equipe de professores 
do CEPAE e participantes do evento; b) possibilitar que os professores do 
CEPAE apresentem à RIEC os trabalhos criativos que desenvolvem; c) pro-
mover intercâmbio entre escolas, professores da educação básica e sociali-
zar as práticas pedagógicas criativas e inovadoras; d) estimular a produção 
de relatos de experiências de projetos e práticas pedagógicas criativas e ino-
vadoras para publicação nos anais do evento (formato CD Rom com ISSN) 
e que poderão ser posteriormente ampliados para futuras publicações 
como capítulos de livros da RIEC; artigos de dossiê sobre escolas criativas; 
comunicação oral em eventos internacionais da RIEC (Forum Internacio-
nal de Inovação e Criatividade - INCREA/Barcelona); e) filmar relatos de 
experiência a ser editado e disponibilizado no site da RIEC; f) estabelecer 
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parcerias entre pesquisadores que investigam instituições educativas cria-
tivas; g) impulsionar projetos de formação de professores com indícios in-
terdisciplinares, transdisciplinares e ecoformadores como o Laboratórios 
Interdisciplinares de Formação de Educadores - LIFE/CAPES, assim com 
projetos educacinais criativos vinculados ao PIBID/PROLICEN/PRODO-
CENCIA/PET/outros; além de h) Identificar, investigar, analisar e difundir 
o potencial inovador e criativo de escolas brasileiras no século XXI.

Rede Internacional de Escolas Criativas - RIEC 

A Rede Internacional de Escolas Criativas - RIEC é uma Comuni-
dade de Ciência com Consciência comprometida com o presente e o futuro 
da sociedade e da educação. Objetiva reconhecer os potencias das escolas 
que tem uma visão transformadora, criativa e inovadora da educação e da 
sociedade. Desta forma, a RIEC visa:

[...] contribuir para criar um clima de mudança, de transformação das ins-
tituições educativas desde o planejamento às práticas mais inovadoras e 
criativas. Queremos criar redes de escolas e instituições que possam inter-
cambiar entre si. (TORRE, 2012, p. 11-12).

Concebe-se que a criatividade é desenvolvida em contextos sociais, 
relacionais, mediados e que as escolas são espaços que podem contribuir 
neste sentido.

A criatividade está em cada criança, em cada jovem e adulto como consciên-
cia submergida, como força transformadora que emerge em determinadas 
condições familiares, socioculturais e de adversidade. As escolas criativas 
facilitam a emergência desses potenciais que fazem que cada um encontre 
seu Elemento, que ao dizer Ken Robinson, é o lugar e momento no qual nos 
gosta fazer as coisas que nos fazem bem, as disfrutamos e compartilhamos. 
(LORENZO RAMÍREZ, PUJOL, VIOLANT, 2012)

A RIEC tem a intencionalidade de investigar escolas criativas e con-
tribuir para o reconhecimento e a socialização de projetos e processos ins-
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titucionais, construídos coletivamente, e que sejam criativos, transforma-
dores, fruto de uma nova consciência e que seja nutrida por uma cultura de 
mudança, uma cultura transformadora, assim sendo:

A finalidade da Rede Internacional de Escolas Criativas é criar uma cons-
ciência coletiva a partir de centros pioneiros, inovadores e criativos para 
transoformar uma educação transmissora em uma educação transforma-
dora baseada em valores, potenciais humanos e competências para a vida. 
Construir as bases para futuras reformas desde o diálogo entre um novo 
saber pedagógico inter e transdisciplinar, a experiência docente e a gestão 
administrativa.

Os princípios que inspiran a RIEC são sustentabilidade, ecologia dos 
saberes, ruptura com a lógica da fragmentação disciplinar do conhecimen-
to e tem por base teórica o Decálogo sobre Transdisciplinariedade e Ecofor-
mação (2008, 2011).  A inovação é considerada como um desafio que visa 
superar concepções e propostas educacionais, assim busca-se identificar:

Escolas que possuem uma visão transformadora e criativa da educação e 
da sociedade a partir do próprio entorno. Escolas que estão aprendendo e 
transmitindo uma nova consciência e valores humanos.

Escolas Criativas, na compreensão da RIEC, são instituições que tem 
características superadoras das práticas instituídas e naturalizadas nas es-
colas, por isso transcendem, pois são instituições que recriam suas con-
cepções, fundamentos, valores e práticas. Assim, buscam transformar as 
pessoas, os projetos e processos escolares, os contextos e a realidade social. 
Em outras palavras, a Ata de Criação da RIEC (2012, p. 1) define que:

Entendemos as escolas criativas como aquelas instituições educativas que 
vão mais além de onde partem (transcendem), que dão mais do que pos-
suem e sobrepassam o que delas se espera (recriam), que reconhecem o 
melhor de seus alunos e professores (valoram), que crescem por dentro e 
por fora buscando em tudo a qualidade e a melhora (transformam). Em ou-
tras palavras, aqueles centros que desenvolvem os potenciais criativos dos 
alunos, valores humanos, sociais, de convivência, liberdade e criatividade, 
competências para a vida, iniciativa e capacidade empreendedora, dando 
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importância ao desenvolvimento humano e ambiental sustentáveis e obje-
tivando sempre conjugar conhecimento com reconhecimento. Comparti-
lham um olhar transdisciplinar e ecoformador da educação.

Ao se identificar escolas criativas pretende-se que em um futuro pró-
ximo se possa oportunizar que estas dialoguem sobre o trabalho docente 
que desenvolvem. Tal iniciativa pode contribuir para o intercâmbio de es-
colas e assim contribuir para impulsionar uma cultura de transformação, 
de mudanças de consciência, valores, princípios que provoquem a criação 
de novas relações com o planeta, com o ser humano e com as sociedades. 
O reconhecimento de ações criativas, projetos criativos, instituições criati-
vas pode inspirar outras escolas a construírem inovações em seu contexto 
institucional. Considera-se como fundamental a mudança de cultura ins-
titucional em prol do reconhecimento do papel da criatividade e da trans-
disciplinaridade na elaboração de inovações que sejam transformadoras.

A RIEC criou o instrumento de pesquisa denominado Vadecrie1 para 
reconhecer escolas criativas, tal instrumento apresenta parâmetros, indica-
dores, categorias de análise.

[...] este instrumento que propomos (Vadecrie) não tem a intenção de “ava-
liar”, examinar e qualificar, senão de valorar e reconhecer potenciais, visões, 
cultura e práticas inovadoras. Contribui para a observação, a análise e a 
aplicação para verificar o que se está alcançando e o que se pode melhorar. 
É um referente para a autoanálise institucional. É uma escala orientadora 
pela qual pode-se subir a níveis superiores de qualidade, de consciência e 
compromisso. Deixar de lado por um momento as barreiras de qualifica-
ções para pensar a educação com outros critérios (TORRE, 2012, p. 12).

Reconhecer escolas criativas visa também estimular que outras es-
colas se desafiem a serem criativas, inovadoras e capazes de pensarem out-
ras possibilidades para melhorar a qualidade educativa e formativa de suas 
instituições. A fim de identificar escolas criativas foram definidos como 
indicadores no Vadecrie (TORRE, 2012): a) liderança estimuladora e cria-
tiva; b) professor criativo; c) cultura inovadora; d) criatividade como valor; 

1. Instrumento para valorar el desarrollo creativo de las instituciones educativas – VADECRIE.
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e) espírito empreendedor; f) visão transdisciplinar e transformadora; g) 
currículo polivalente; h) metodologia inovadora; i) avaliação formadora e 
transformadora e j) valores humanos, sociais e ambientais.

Os fundamentos teórico-prático da criatividade, da inovação e da 
cultura de mudança estão pautados na ruptura com o paradigma educa-
cional vigente, e alicerçado na perspectiva transdisciplinar e no paradigma 
emergente.

Para que se construa uma inovação educacional é fundamental que 
se gere uma tensão diferencial (TORRE, 2012) entre o que se tem e o que 
se deseja; da tomada de consciência de uma situação problemática ao de-
sejo de solucioná-lo e assim construir mudanças. As pessoas criativas são, 
segundo Torre (2012), mais sensíveis para a percepção e tomada de cons-
ciência dos problemas (investigativos e práticos), bem como para a busca 
pela solução destes.

Para criar e inovar há de se perceber um problema e ter a necessidade 
de pensar e construir rupturas, transformações, reorganizações ante o iden-
tificado. Enfim, é preciso tomar consciência do que se almeja transformar. 
De acordo com Torre (2012) para identificar escolas criativas deve-se con-
siderar dimensões de inovação, sejam elas dimensões contextuais, pessoais, 
constitutivas, processuais e avaliativas. 

O que significa considerar que uma inovação que emerge de uma 
situação problema, se constrói em um contexto institucional, envolto em 
cultura, história e pessoas. E para que um problema se converta em prin-
cípio de inovação e mudança é necessário que haja pessoas com iniciativa, 
capazes de criar ideias, propostas, projetos e que sejam reconhecidas pelo 
grupo e dedicadas a pensar a inovação.

As ideias e concepções não estão nos problemas, nem nos projetos senão 
nas pessoas. [...] Todo projeto inovador leva implícita uma contraproposta 
de valor (TORRE, 2012, p. 17).

O pensamento complexo (Edgar Morin), o paradigma ecossistêmico 
(Moraes) e a transdisciplinaridade (Morin, Nicolescu) podem inspirar pro-
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jetos inovadores a partir de suas rupturas e transformações almejadas. A 
RIEC visa investigar as escolas que criam e inovam, assim como suas bases 
epistemológicas e metodológicas.

Em junho de 2012, a Universidade Estadual de Goiás – UEG assi-
nou Acordo de Adesão a “Red Internacional de Escuelas Creativas - Cons-
truyendo la Escuela del Siglo XXI - RIEC” sendo representada e coordenada 
pelos professores Marilza Vanessa Rosa Suanno e João Henrique Suanno.  
A partir de então, desenvolvem o projeto de pesquisa2 “Escolas Criativas” 
que visa reconhecer, analisar e difundir o potencial inovador e criativo da 
escola do século XXI. 

Em parceria com outros professores e pesquisadores de outros esta-
dos do Brasil constituem o Grupo de Pesquisa em Rede Internacional Inves-
tigando Escolas Criativas e Inovadoras cadastrado no CNPq: http://plsql1.
cnpq.br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?grupo=460970871AHR3C. 

O I Seminário da Rede Internacional de Escolas Criativas terá a apre-
sentação de aproximadamente 120 comunicações orais, contando com a 
presença de 400 ouvintes.

Vamos compartilhar nossos trabalhos.

Marilza Vanessa Rosa Suanno – UFG/UEG/RIEC
João Henrique Suanno - UEG/RIEC

Viviane Fleury – CEPAE/UFG
Coordenação Geral do Evento

2. Projeto de pesquisa financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico/ CNPq 
(Processo: 406004/2012-9) e pela Fundação de Pesquisa do Tocantins/FAPT (Processo: 2012.2030.000128).
Grupo de Pesquisa em Rede Internacional Investigando Escolas Criativas e Inovadoras (CNPq): http://plsql1.cnpq.
br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?grupo=460970871AHR3C  

http://plsql1.cnpq.br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?grupo=460970871AHR3C
http://plsql1.cnpq.br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?grupo=460970871AHR3C
http://plsql1.cnpq.br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?grupo=460970871AHR3C
http://plsql1.cnpq.br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?grupo=460970871AHR3C
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Participación del GIAD en la apertura del 
I Seminário da Rede Internacional de Escolas 

Criativas (26 a 28 de março de 2014 
en Goiania, Brasil)

Núria Lorenzo-Ramírez, Núria Rajadell-Puiggros, 
MªAntonia Pujol-Maura, Joan Mallart-Navarra, 

Saturnino de la Torre-de la Torre, Montserrat González-Perea, 
Lluis Sola-Descamps, Núria Àlvarez-Bertran

1. PRESENTACIONES y SALUDOS MÁS QUE CORDIALES

En primer lugar presentarnos y saludarles. 
En representación del GIAD estamos aquí la Dra. Maria Antònia 

Pujol Maura, la Dra. Núria Rajadell Puiggros, la profesora Núria Alvarez-
Bertran, y yo misma, la Dra. Núria Lorenzo Ramírez.

El Grupo de Investigación y Asesoramiento Didáctico (GIAD) es un 
grupo de la Universidad de Barcelona. En este grupo trabajamos juntos, 
aprendemos juntos, hacemos clases juntos e intentamos hacer aportaciones 
para mejorar la educación infantil, primaria y secundaria. No sólo trabaja-
mos en la formación inicial y permanente del profesorado y de los diferen-
tes profesionales de la educación (pedagogos, psicopedagogos y educadores 
sociales), sino que nos sentimos muy conectados a nuestra realidad escolar 
y educativa. 

La mejor teoría, es tener una buena práctica. La mejor propuesta 
teórica es la que se ensaya en las aulas, con los alumnos y las alumnas. La 
universidad ha de estar vinculada al contexto profesional y hacer transfe-
rencias para la mejora y el desarrollo,  y más, en los escenarios actuales de 
complejidad, que nos exigen nuevas estrategias de innovación, relación y 
generación de conocimiento científico y profesional.

Nuestros saludos a todas las personas que están hoy en esta sala, en el 
Campus Samambaia. Nuestros saludos son más que cordiales porque sen-
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timos un enorme cariño, respeto y reconocimiento profesional y personal 
por Joao Henrique y Marilza Suanno, personas que han estado en nuestra 
universidad, que han participado en los Forums de Innovación y Creativi-
dad y con las que hemos hecho publicaciones, hemos compartido saberes y 
hemos hecho aprendizajes. 

2. FELICITACIONES y MEJORES DESEOS

En segundo lugar, felicitar a todas las personas que han hecho que 
este encuentro sea posible y las instituciones que lo han facilitado: el Cen-
tro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educaçao (CEPAE) de la Universidade 
Federal de Goiás (UFG) y a la Unidade Universitário de Inhumas (UnU) de 
la Universidade Estadual de Goiás (UEG). 

Felicitar a todos los maestros y maestras de escuelas, a los compañe-
ros y compañeras de universidad que están en la sala y que van a participar 
durante estos tres días, (26 a 28 de marzo de 2014) en este I Seminário da 
Rede Internacional de Escolas Criativas. Nuestros mejores deseos para to-
dos, esperamos que participando en este seminario se vayan con muchas 
ideas, propuestas, deseos de nuevas prácticas, nuevas lecturas y aprendiza-
jes. Esperamos que los 196 autores que presentaran sus trabajos, experien-
cias, reflexiones e investigaciones sobre escuelas creativas disfruten de sus 
presentaciones y se sientan reconocidos.

Esperamos que las más 452 personas inscritas y todos los organiza-
dores del seminario salgan de él con energías positivas, deseos de cambio 
e innovación. En este seminario deseamos que tengan la oportunidad de:

•	 IDENTIFICAR buenas prácticas. En este seminario van a reflexio-
nar sobre sus capacidades y los activos que tienen en su equipo, en 
su escuela y en sus prácticas profesionales para hacer de la escuela 
un espacio de aprendizaje, expresión y creatividad.

•	 Que se sientan INSPIRADOS a través del intercambio de conoci-
mientos, prácticas y experiencias para innovar y facilitar la creati-
vidad en las escuelas. 
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•	 Que la INTERACCIÓN que se va a producir a lo largo de estos 
tres días facilite proyectos conjuntos y que los encuentros con las 
personas y los equipos de maestros vaya más allá de estos tres días.

Se ha ENCENDIDO una llama para trabajar la creatividad en las 
escuelas y en las aulas, así que nuestros mejores deseos son para que entre 
todos seamos capaces de avivar y mantener el fuego.

3. CONExIóN HUMANA y CALOR

Queremos explicar a todas las personas que más allá de la conexión 
tecnológica a través del skype, nos hace ilusión estar presentes aquí porque 
hay también una conexión humana que para nosotros tiene un valor muy 
importante. 

Más allá de nuestro trabajo como investigadores y docentes universi-
tarios el valor de las relaciones humanas es fundamental. No sólo comparti-
mos filosofía y metodología de investigación, maneras de entender los pro-
cesos educativos, el cambio institucional, sino también como la comunidad 
investigadora tiene que relacionar se, compartir y generar conocimiento 
científico.

En este sentido queremos explicitar que hay una especial conexión 
humana entre el Grupo del GIAD y Marilza y Joao. Más allá esta relación, 
nos gustaría que una vez encendida la llama que inaugura este semina-
rio todas las personas nos sintiésemos juntos,  participando de la misma 
hoguera. 

4. ¿CUÁL ES EL TRABAJO QUE PODEMOS COMPARTIR y CREAR? 

Una pregunta que se estarán haciendo es ¿qué podemos compartir? 
¿y cómo? La verdad es que no se puede abordar la respuesta a esta pregunta 
sin explicar cual es el futuro presente del GIAD y cuál es el proyecto de 
trabajo que tenemos entre manos para los próximos años. 

El GIAD tiene tres ejes de trabajo:
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•	 Eje 1: Escuelas creativas: estrategias y recursos.

•	 Eje 2: Infancia y familia: contextos y relaciones para el desarrollo.

•	 Eje 3: Acción- investigación – formación: posibles mejoras en el 
contexto.

En cada uno de estos ejes tenemos tres tipos de objetivos que orien-
tan nuestros trabajos: objetivos de investigación, objetivos de internaciona-
lización y objetivos de  transferencia a la educación.

¿Cuáles de estos objetivos desearíamos compartir con ustedes? 

1. Identificar, describir y analizar buenas prácticas de intervención 
educativa en las que se facilite la creatividad de los estudiantes y 
también su relación con la propuesta pedagógica y organizativa de 
la institución.

2. Promover el reconocimiento de las innovaciones didácticas y faci-
litar la creación de redes de centros y equipos docentes.

3. Utilizar y validar diferentes instrumentos de evaluación de la crea-
tividad partiendo del instrumento VADECIRE (Valoración del 
Desarrollo Creativo de Instituciones Educativas). 

4. Ampliar el trabajo dentro de la Red Internacional de Escuelas 
Creativas (RIEC) elaborando un plan de trabajo con profesorado 
universitario, escuelas y profesorado de educación infantil, prima-
ria y secundaria.

5. Facilitar el trabajo en red promoviendo la investigación, facilitan-
do la internacionalización y la transferencia del conocimiento a 
través de la web y de los diferentes encuentros que se puedan orga-
nizar en los diferentes países. 

6. Implementar los conocimientos generados a partir de la investi-
gación para mejorar y potenciar la creatividad en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje y en la gestión del aula. 
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5. PARA FINALIZAR: UNA INVITACIóN y UN DESEO

Para finalizar invitarles a todos a participar en el VI Forum Interna-
cional de Innovación y Creatividad: Escuelas y Aulas Creativas que cele-
braremos en Barcelona  los días 3 y 4 de julio de 2014. 

Nos despedimos con un poema de Fernando Pessoa en su propia 
lengua, en el que se expresa lo que deseamos para estos días: que sean en-
teros y brillen.

SER ENTERA

Para ser grande, sê inteiro: nada 
Teu exagera ou exclui. 
Sê todo em cada coisa. Põe quanto és 
No mínimo que fazes. 
Assim em cada lago a lua toda 
Brilha, porque alta vive.
Fernando Pessoa

MUCHAS GRACIAS por esta conexión científica, humana y festiva. 
Un abrazo y los mejores deseos para todos en nombre de todas las personas 
del grupo GIAD desde el Campus Mundet de la Universidad de Barcelona.
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1ª Seminario rieC en GoiaS

Palabras de bienvenida

Saturnino de la Torre y GIAD

Prof. Dr. Saturnino de la Torre – Universidade de Barcelona/UB

Buenos días. Es un placer poder comunicarme con todos vosotros.
Bom dia. É um prazer poder comunicarme com vocês.

Os habla Saturnino de la Torre como Coordinador General de RIEC 
y en representación del grupo GIAD, sabiamente coordinado por tres gran-
des mujeres: Mª Antonia Pujol, Nuria Lorenzo y Nuria Rajadell.. A través 
de esta intervención queremos estar presentes y hacemos nuestro ese mara-
villoso Encuentro que tiene lugar estos dias en Goiania.

Sean, pues, nuestras primeras palabras de felicitación – Parabens!- a 
los organizadores y de bienvenida -Benvida- a los asistentes de este primer 
seminario RIEC. Felicitación por la iniciativa y el esfuerzo que sabemos 
representa organizar un evento como este y el derroche de entusiasmo para 
que RIEC vaya más allá de meras experiencias particulares. Felicitaciones 
en particular a João Henrique Suanno y Marilza Suanno que tanto están 
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haciendo en este sentido impulsando la investigación y la práctica de la 
creatividad en la región de Goiania.

Ben vinda aos assistentes, educadores comprometidos de Brasil. No 
es por acaso que estéis aquí. Al dar prioridad  a este Encuentro sobre otros 
compromisos, estáis demostrando la importancia que tiene para vosotros y 
vosotras el cambio en la educación. Pero no un cambio cualquiera, sino un 
cambio basado en la creatividad como valor y estrategia. No es un grupo 
incidental formado casualmente, sino que existen entre nosotros lazos in-
visibles basados en los valores humanos y en el amor ala proceso de trans-
formación de las personas basado en l educción. Por eso os doy una bien-
venida llena de afecto y cariño familiar. Formais parte de nuestra familia, 
de nuestra Red RIEC. Con vosotros crecemos. Por eso es importante este I 
Seminario que surge como fruto de un trabajo previo de los organizadores. 

Quisiera trasmitir tres mensajes cortos que sirvan como referentes 
del presente y del futuro, del pensar y del sentir, para llevar adelante ese 
cambio creativo que soñamos y que solo se puede hacer realidad con la 
convicción y la unión de educadores como vosotros. 

1) ¿Por qué y cómo nace la Red Internacional de Escuelas Creativas?

El proyecto de Escuelas Creativas se ha ido madurando durante va-
rios años. Nace en el seno del grupo GIAD pero no llega a hacerse realidad 
en un primer momento. Se pone en práctica por primera vez en el estado 
de Sta Catarina (Brasil) y aparece la primera referencia en 2009 en la obra 
en portugués Uma escola para secolo XXI. Pero no se formaliza como Red  
hasta 2012, como un resultado del IV Forum sobre Innovación y Creati-
vidad, conscientes de la necesidad de conectar las diferentes experiencias 
e iniciativas innovadoras de instituciones educativas y docentes. Son mu-
chos los docentes con inquietudes, sensibilidad y conciencia de cambio 
que precisan conectarse, pero faltan mecanismos y propuestas efectivas. Es 
por ello que la Red RIEC es una manera de estar conectados para apoyar 
y reconocer las buenas prácticas que se están llevando a cabo en muchas 
instituciones educativas de España e Iberoamérica. Somos como una co-



I Seminário da Rede Internacional de Escolas Criativas - ANAIS  |   27    

munidad invisible pero real. Brasil es un campo propicio a la creatividad en 
la educación. Los estados de Sta Catarina y Goias son sin duda dos focos 
de enorme potencial. Este I Seminario significa una piedra fundamental en 
la construcción de esa escuela que soñamos y queremos. Cada uno de los 
asistentes es un sembrador dispuesto a compartir y aprender de los demás. 
El futuro de la educación de la región de Goiania y de otras regiones está en 
vuestras manos.  Vosotros sois pioneros en este sentido. Este primer semi-
nario será un referente de futuros encuentros en los que se compartan, se 
aprenda y se reconozca a todos aquellos que están haciendo el esfuerzo de 
ir abriendo surcos. Porque como he dicho en varias ocasiones reconocer es 
recrear. Vaya, pues, mi reconocimiento como Coordinador de RIEC y del 
grupo GIAD de la Universidad de Barcelona  a esta valiosa iniciativa.

2) Los tres ejes de RIEC. 

Aunque son varios los ejes que vertebran el Proyecto RIEC, me refe-
riré a tres principalmente, como son los de investigar, polinizar y reconocer.

a)  Una de las metas de RIEC es investigar y profundizar en lo que signi-
fica escuela y aula creativa en el contexto de cada entorno educativo. No 
es un concepto genérico valido para todas las instituciones. Este es justa-
mente el eje del VI Forum INCREA que tendrá lugar los dias 3 y 4 de julio 
en Barcelona. De igual modo que se puede ser creativo a través del arte, 
la ciencia, la tecnología o las actividades cotidianas, es posible pensar en 
escuelas e instituciones creativas con elementos en común y características 
diferenciales. Precisamos investigar para Identificar aquellos parámetros 
que mejor describen a las instituciones pioneras y transformadoras. Por ser 
creativas comparten elementos como liderazgo estimulador, profesorado 
creativo, cultura innovadora, espíritu emprendedor, visión transdiscipli-
nar, currículo polivalente, evaluación transformadora, valores humanos, 
sociales y medioambientales. Sin embargo cada escuela encarna esos pa-
rámetros y valores haciendo hincapié en aspectos diferentes como medio 
ambiente, nuevas tecnologías, proyectos creativos ecoformadores, valores 
humanos, aprendizaje compartido, etc. De ahí la conveniencia de validar el 
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instrumento creado para Valorar el desarrollo creativo de las instituciones 
Educativas (VADECRIE). No se trata de un instrumento de control, sino 
de reconocimiento y valoración en positivo. El grupo GIAD, y yo personal-
mente, invito a los asistentes a este primer Seminario sobre RIEC a  tomar 
en consideración y aplicar en sus respectivos centros este cuestionario. Es-
tamos dispuestos a facilitar su utilización. 

b) Polinizar los saberes y experiencias. Intercambiar experiencias y co-
nocimientos, movilizar personas, crear encuentros y espacios de diálogo, 
compartir informes y publicaciones, fomentarlo en seminarios, En otras 
palabras tratar de transferir el conocimiento a la práctica, polinizar o dar 
vida a nuevas experiencias. Una red viva que permita el intercambio y la 
interacción entre instituciones y personas comprometidas con otra manera 
de ver la educación. Son muchos los centros, en España e Iberoamérica, que 
están llevando a cabo experiencias valiosas, pero no son suficientemente 
conocidas. La red quiere ser un cauce e instrumento de comunicación. Este 
Seminario es un ejemplo evidente y significativo de polinización.

c) Reconocer para alentar y estimularlas buenas prácticas. Quien es re-
conocido en su esfuerzo crece, se implica, se transforma y transforma a 
los otros. El reconocimiento es una fuente de transformación personal e 
institucional. El reconocimiento ha sido un motivo inicial y queremos que 
siga siendo un objetivo importante de la Red. Por eso hay que promover 
el reconocimiento de las buenas prácticas creativas allá donde se den; en 
el profesorado, en las instituciones o centros, en las Secretarias de Edu-
cación. Encuentros como este pueden ser un excelente escenario para el 
reconocimiento porque con ello estamos alentando a que sigan adelante. 
El reconocimiento puede realizarse desde la dirección de los centros, desde 
los grupos o asociaciones reconocidas, desde la propia RIEC o desde ins-
tituciones universitarias o Secretarias de Educación, siempre y cuando  se 
den las condiciones para ello. Que realmente se cumplan los criterios o pa-
rámetros que nos permitan hablar de instituciones innovadoras y creativas. 
De ahí la importancia de la investigación.
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3) La toma de conciencia como estrategia de cambio. 

Tomar conciencia de la escuela que tenemos y la que queremos para 
nuestros hijos es el punto de partida. Y por eso estamos aquí. Para compar-
tir esa conciencia de que hemos de caminar hacia una escuela y una educa-
ción creativa, basada en valores humanos, solidarios, de ética y convivencia. 
Hemos de cambiar el discurso del rendimiento académico por el lenguaje 
del Desarrollo humano como dice Thomas Armstrom en su obra As me-
lhores escolas. Los políticos y administraciones están obsesionados por el 
rendimiento en términos de calificaciones. Las escuelas creativas priorizan 
la autonomía y la libertad para que cada estudiante encuentre su Elemento. 
Por eso afirmo que no se puede imponer el cambio sin antes desarrollar con 
conciencia interior de que es necesario y posible realizarlo. Ese es el sueño 
del sembrador. Porque me siento soñador y sembrador  de un mundo más 
humano, en el que florezcan hermosas plantas como la creatividad, la  Paz, 
la convivencia, la solidaridad, la convicción de que formamos parte de un 
todo más amplio.  Cada uno de nosotros es una célula de un cuerpo más 
grande que es la humanidad, como afirma Ervin Laszlo (2009)  en su obra 
el Cambio cuántico. Cada uno de nosotros somos un punto de esa red o 
trama que nos une. De ahí la importancia de adoptar una mirada compleja 
y transdisciplinar. Ella nos permite mirar más allá de las individualidades 
y considerar a la educación y a la sociedad como un  único cerebro global. 
Termino con las palabras: “El cerebro global es la energía cuasi neuronal y 
la red de procesamiento  de información creada por 6.000 millones de seres 
humanos en el planeta, que interactúan de muchas maneras, tanto públicas 
como privadas, y a muchos niveles, tanto locales como globales”. 

Mi pensamiento y corazón están con vosotros estos días. Éxito.

Saturnino de la Torre

Coordinador RIEC 
Grupo GIAD





I Seminário da Rede Internacional de Escolas Criativas - ANAIS  |   31    

Escolas convidadas

1. Escola VILA
Diretora: Fátima Limaverde
Email: vila@escolavila.com.br
Site: www.escolavila.com.br
Município: Fortaleza-Ceará/Brasil
Escola privada com atuação na rede pública
Pesquisadora da RIEC: Patrícia Limaverde - parapatricialer@gmail.com
 
2. Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Amélia de Souza 
Silva
Diretora: ELIS ROSANA LIMA
E-mail: lily_lima222@hotmail.com
Município: Balneário Rincão - Santa Catarina/Brasil
Escola Pública
Pesquisadora da RIEC: Marlene Zwierewicz  - marlenezwie@yahoo.com.br
 
3. Centro Educacional e Profissional Lydio de Brida
Secretária de Educação: Brígida Marioti
Município: Urussanga - Santa Catarina/Brasil
E-mail: brigidamarioti@hotmail.com
Escola Pública
Pesquisadora da RIEC: Marlene Zwierewicz - marlenezwie@yahoo.com.br
 
4. Escola Municipal de Tempo Integral Daniel Batista
Diretora: Ludimila Barbosa Oliveira
Município: Palmas – Tocantins/Brasil
Facebook: Escola Municipal de Tempo Integral Daniel Batista
Escola Pública
Pesquisadora da RIEC: Maria José de Pinho - mjpgon@mail.uft.edu.br
 
5. Escola Básica Municipal Visconde de Taunay
Diretora: Roseli de Andrade
escolavisconde@ig.com.br
BLUMENAU-SC-Brasil
Escola pública Municipal
Pesquisadora RIEC: Vera Lúcia de Souza e Silva - verass@furb.br
 

http://www.escolavila.com.br/
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6. Centro de Educação Infantil Hilca Piazera Schnaider 
Coordenadora Pedagógica: Diana Sueli Vasselai Simão.
dianavasselai@hotmail.com
BLUMENAU-SC- Brasil
CEI da Rede Pública Municipal
Pesquisadora RIEC: Vera Lúcia de Souza e Silva - verass@furb.br
 
7. Escola de Tempo integral João Lobo Filho
Diretora: Simone José de Fátima Nascimento Andrade
E-mail: lindalpessoni@yahoo.com.br
Município: Inhumas - Goiás/Brasil
Escola Pública
Pesquisadoras RIEC: Marilza Vanessa Rosa Suanno - marilzasuanno@uol.com.br e 
Lindalva Pessoni - lindalpessoni@yahoo.com.br
 
8. Colégio Logosófico de Goiânia
Diretora: Valéria Aparecida Mendonça
valeriam-go@colegiologosofico.com.br 
Município: Goiânia – Goiás/Brasil
Escola Privada
Site: http://www.colegiologosofico.com.br/7/unidade+goiania+home/default.
aspx
Pesquisador João Henrique Suanno - suanno@uol.com.br
 
9. Escola Tarsila do Amaral
Diretora: Edna P. Marchini
Site: http://www.escolatarsiladoamaral.com.br/
E-mail: edna@escolatarsiladoamaral.com.br
Escola Privada
Pesquisadoras RIEC: Edna P. Marchini
 
10. Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação  - CEPAE
Diretora: Maria José Oliveira de Faria Almeida
E-mail: almeidamajose@gmail.com
Município: Goiânia – Goiás/Brasil
Instituição Pública
Pesquisadoras RIEC: Marilza Vanessa Rosa Suanno - marilzasuanno@uol.com.br
Pesquisadoras: Vivianne Fleury de Faria - vivifleury@hotmail.com e Ione 
Mendes Silva Ferreira - ionemsilva@hotmail.com
 

http://www.escolatarsiladoamaral.com.br/
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11. OISE - Ontario Institute for Studies in Education
University of Toronto/Canadá
Pesquisadora: Gisela Wajskop - giselawajskop@gmail.com
 
PROFESSORES COnVIDADOS:
 
1. Projeto Robótica pedagógica
Prof. Juliano Miranda - julianomiranda@gmail.com
Pesquisadora RIEC: Marilza Vanessa Rosa Suanno - marilzasuanno@uol.com.br
 
 
2.  Expressão Lúdico-Criativa
Profa. Rosa Elena Bautista Cely
Pesquisadora RIEC: Edna P. Marchini
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A [bio]fotografia como ferramenta 
multidisciplinar no ensino da educação 

ambiental  nas escolas públicas

Jáder de Castro Andrade Rodrigues¹

Vanessa Oliveira Leitão²

É notável que a relação dos alunos com as novas tecnologias midiá-
ticas se faz  cada vez mais presente no cotidiano da sala de aula. Munidos 
de aparelhos celulares, tablets, smartphones, câmeras digitais e outros equi-
pamentos eletrônicos, eles acabam vivenciando uma cibercultura³ (LÉVY, 
1999) que é trazida para o ambiente escolar.

A partir deste contexto, é preciso pensar em novas metodologias e 
tecnologias educacionais utilizadas na escola, pois para Loureiro,

A educação não é o único, mas certamente é um dos meios de atuação pelos 
quais nos realizamos como seres em sociedade – ao propiciarmos vivên-
cias de percepção sensível e tomarmos ciência das condições materiais de 
existência; ao exercitarmos nossa capacidade de definirmos conjuntamente 
os melhores caminhos para a sustentabilidade da vida; e ao favorecermos a 
produção de novos conhecimentos que nos permitam refletir criticamente 
sobre o que fazemos no cotidiano. (LOUREIRO, 2004, p.16)

Nesse sentido, a escola é desafiada a ser mais que um ambiente de 
apropriação do conhecimento e se vê forçada a desestabilizar a mesmice 
do quadro e giz, por isso, os professores precisam estar atentos aos novos 
interesses de seus alunos, usando-os como recursos fundamentais para o 
sucesso de suas práticas pedagógicas. Um exemplo de como envolvê-los 
na busca do conhecimento científico e na construção de suas percepções 
ambientais é usando biofotografias como ferramenta didática no ensino de 
ciências e na Educação Ambiental.

Por este ângulo, este trabalho vem propor que se pense a biofoto-
grafia como uma imagem contendo aspectos naturais, biológicos, antro-
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pológicos, sociais e/ou culturais que abordem temas relacionados à ação 
humana, biodiversidade e meio ambiente. Dessa maneira, ela configura 
uma importante ferramenta para se despertar a percepção ambiental no 
espectador-aluno, pois elas proporcionam uma gama de sensações. Além 
disso, “o contato com a fotografia pode permitir que coisas esquecidas ou 
nunca vistas sejam percebidas, educando o sujeito para a imaginação e 
para um olhar multifacetado que vai além da imagem cristalizada que se 
tem naquele momento”. (SILVEIRA; ALVES, 2008, p.142)

Dessa maneira, propor o uso da biofotografia como ferramenta 
didática nos processos de ensino realizados na Educação Ambiental de 
nossas escolas públicas, é uma tentativa de melhorar as práticas peda-
gógicas ambientais, tanto no ensino formal como no não-formal. Muito 
vem se discutindo sobre os meios e instrumentos utilizados para tal e é 
perceptível que, na Educação Básica, existem professores especializados 
em suas respectivas áreas, mas é preciso fomentar a necessidade e a im-
portância da realização de ações e projetos multidisciplinares que insiram 
efetivamente os alunos na construção do conhecimento e na Educação 
Ambiental para que não fique a cargo apenas do professor com formação 
em Ciências Biológicas ou Ciências Naturais. Como afirmam Manzano e 
Diniz (2004, p.153):

A escola é um lugar privilegiado para se discutir as questões ambientais, 
podendo tais discussões contribuir para o processo ensino/aprendizagem 
sob diferentes aspectos, por exemplo: apresentando elementos relativos aos 
conteúdos, englobando disciplinas variadas, tais como Ciências, Geografia, 
História; elementos relativos às condutas e atitudes, que vão desde práticas 
de higiene e saúde até respeito ao colega e a si mesmo; ou ainda elementos 
relativos à política, cidadania e ética, permitindo o desenvolvimento de ci-
dadãos conscientes e críticos.

Corroborando com os autores, a proposta aqui vislumbrada é que os 
produtos midiáticos (como as imagens digitais – fotografias), produzidos 
por equipamentos eletroeletrônicos de fácil acesso para professores e alu-
nos, possam ser usados  para se construir um trabalho multidisciplinar e 
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contextualizado para e na Educação Ambiental, configurando uma tecno-
logia da informação e comunicação (TIC) e abordando conceitos  relacio-
nados à ciência, tecnologia, sociedade e ambiente (CTSA). 

Diante dos problemas enfrentados pela humanidade relacionados às 
questões ambientais, observa-se uma espécie de “modismo” nos estudos de 
temas que abordem o meio ambiente, a biodiversidade, a preservação da 
natureza e outros. Entretanto, pouco se sabe sobre as diferenças conceituais 
destes aspectos abordados na temática ambiental.

Nesse sentido, é necessário definir e relacionar os conceitos da Edu-
cação Ambiental pois para Tristão (2005, p.253):

As palavras comuns, freqüentemente utilizadas nos discursos sobre a Edu-
cação Ambiental, começam a parecer sem sabor e a soar irremediavelmente 
falsas e vazias. Sabor e saber têm a mesma raiz etimológica. Precisamos 
resgatar o sabor do saber que está no desejo de mudar a vida. As lingua-
gens vagas e totalizantes que impregnam os campos do sentido da Educação 
Ambiental tornam o cotidiano estressante e (des)potencializam as práticas 
dos sujeitos sociais.

Este fenômeno abordado pela autora revela a potencialidade da Edu-
cação Ambiental diante da construção de um sujeito crítico e preocupado 
com as questões ambientais, tornando-se verdadeiramente capaz de trans-
formar a sociedade a partir do momento em que ele leva para seu cotidiano, 
as práticas assimiladas através do processo de ensino-aprendizagem. Nes-
se contexto, é preciso um olhar criterioso diante das práticas pedagógicas 
adotadas por educadores ambientais, pois existe uma expectativa de que 
elas podem minimizar ou acabar com os problemas ambientais. 

Para isso, a escola precisa desenvolver projetos multidisciplinares en-
volvendo todos os funcionários, além dos pais e membros da comunidade 
na qual ela está inserida. Além disso, um projeto de Educação Ambiental 
precisa funcionar ao longo de todo o ano letivo escolar e os registros fo-
tográficos feitos por professores ou mesmo pelos alunos-participantes nas 
ações metodológicas desenvolvidas ao longo do projeto, demonstrariam 
diferentes percepções acerca do meio ambiente. Portanto, não ficariam li-
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mitadas apenas ao sinônimo de natureza e que uma fotografia que repre-
senta o meio ambiente deveria conter não apenas elementos tipicamente 
naturais, bonitos e preservados, como também outras formas de interações 
entre sociedade e meio ambiente. 

Desenvolvendo um projeto multidisciplinar usando as biofotogra-
fias, os alunos   conhecerão outras diversas abordagens socioambientais 
fundamentais para a formação do sujeito ecológico esperado pela Educa-
ção Ambiental. A partir desta análise, pode-se inferir que as atividades de-
senvolvidas para a Educação Ambiental não ficariam limitadas e fragmen-
tadas nas disciplinas, fator que não promove um maior entendimento por 
parte dos alunos. Nesse sentido, Santos e Mortimer (2001, p.104) afirmam 
que “não basta uma simples apresentação da questão ambiental. É essen-
cial que os alunos tenham uma boa compreensão do problema ambiental e 
identifiquem as diferentes alternativas existentes”. 

Diante desta perspectiva, é preciso um olhar sobre a formação inicial 
e continuada dos professores e, principalmente, o desenvolvimento de pro-
jetos pedagógicos em nossas escolas que usem estratégias e metodologias 
multi, inter e transdisciplinares a fim de desenvolver a formação de sujeitos 
ecológicos participativos, pois para Guimarães e Inforsato:

Para a superação da crise ambiental, há necessidade da superação do saber 
científico compartimentalizado, superespecializado. Há, portanto, a neces-
sidade de uma produção epistemológica contemporânea em ciência e a ne-
cessidade de formar “ambientalmente” profissionais que, por sua atividade, 
interfiram de alguma maneira na qualidade do meio ambiente, até porque, 
em última instância, é a qualidade do meio ambiente que vai garantir a qua-
lidade de vida em uma sociedade mais justa. (GUIMARÃES; INFORSATO, 
2012, p.738)

Uma das dificuldades para se trabalhar a Educação Ambiental numa 
proposta multi, inter e transdisciplinar é a aceitação por parte de profes-
sores de outras áreas do conhecimento. Durante a realização de projetos 
desse tipo, poucos professores se disponibilizam a usar as tecnologias em 
suas aulas dentro da proposta da Educação Ambiental, a qual necessita da 
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utilização de metodologias e procedimentos didáticos que sejam interdisci-
plinares. Nesse sentido, Silveira e Alves (2008, p.135) afirmam que:

Devido à freqüente dificuldade de estabelecer diálogo entre as diversas áre-
as de conhecimento, essas metodologias se apresentam muitas vezes de-
ficientes e incapazes de refletir o espírito da Educação Ambiental.  Além 
disso, não só os procedimentos metodológicos, mas também os materiais 
didáticos e paradidáticos têm-se mostrado deficientes e, freqüentemente, 
não condizem com a proposta da Educação Ambiental Crítica. A título de 
ilustração, podemos citar a consideração de Carvalho et al. (1996) de que 
grande parte dos materiais com enfoque pedagógico apela apenas para a 
participação política no âmbito individual, contradizendo os princípios da 
Educação Ambiental, que apontam para a necessidade de uma atuação par-
ticipativa de toda a sociedade quando se busca a solução dos problemas 
ambientais.

  Dessa maneira, os professores podem lançar mão de outros recur-
sos midiáticos como vídeos e a internet para que os alunos-participantes 
acompanhem outros trabalhos do gênero realizados em outras escolas, pro-
movendo a troca de experiências e o compartilhamento de ações, recursos 
e, consequentemente, do conhecimento. Isso pode ser feito até mesmo pe-
las redes sociais, como os blogs e fanpages.

Por fim, é preciso pensar a Educação Ambiental como fator pri-
mordial para a construção das relações positivistas entre cultura/nature-
za/sociedade/meio ambiente. Nesse sentido, usar as biofotografias como 
ferramenta pedagógica é prazeroso para os alunos e pode desenvolver um 
caráter de denúncia e de responsabilidade para as questões ambientais. En-
tretanto, mesmo que o resultado do processo educativo não se reverta em 
práticas cotidianas significativas, as lembranças, os olhares e as percepções 
desenvolvidas se eternizam na memória e nos registros fotográficos.
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 A carta mediando um evento 
de letramento 

Telma Maria Santos de Faria Mota1, CEPAE/UFG

Luzia Rodrigues da Silva2, CEPAE/UFG

O presente trabalho relata experiências vivenciadas em eventos de 
letramentos mediados pelo gênero textual carta, nos quintos anos da pri-
meira Fase do Ensino Fundamental, CEPAE/UFG - Centro de Ensino e 
Pesquisa Aplicada à Educação. Estes eventos têm como suporte teórico 
a concepção Bakhtiniana de linguagem (BAKHTIN, 1995), as noções de 
gênero discursivo (BAKHTIN, 2010), o letramento como prática social 
(STREET, 1993; SANTOS, 2011), em que se destaca o aspecto social da 
escrita. 

O letramento escolar concebe a leitura e a escrita como elementos 
constitutivos do processo de socialização. A prática de escrita é vinculada a 
determinados eventos, ressignificando a prática escolar para desempenhar 
seu papel social e romper com o reducionismo do ensino da língua materna 
– nesse caso, o Português – que contempla apenas a forma, em detrimento 
às necessidades socioculturais dos alunos. 

Segundo Santos (2008, p.119), “a discussão em torno das práticas de 
letramento oferecidas aos alunos atesta a necessidade de ressignificação do 
ensino da escrita em nossas escolas. Contudo, para que isso se concretize 
numa perspectiva Bakhtiniana, a linguagem deve ser concebida na sua to-
talidade e integrada à vida humana, ao mesmo tempo  que reflete, refrata 
as relações sociais, políticas, econômicas e ideológicas. Nessa dimensão so-
cial,  o diálogo é considerado como a categoria básica da linguagem. 

1. Especialista em Alfabetização - Mestranda do Programa de Pós Graduação em Ensino na Educação Básica e 
Professora do CEPAE/UFG. Email: sfm.telma@gmail.com

2. Doutora em Linguística e Professora do CEPAE/UFG. Email: luzro7@yahoo.com.br 
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Segundo o ponto de vista de Bakhtin (1988), toda interação é dia-
lógica e faz parte de um processo contínuo de comunicação, que se ma-
terializa por meio das palavras, que “são tecidas a partir de uma multidão 
de fios ideológicos e servem de trama a todas as relações sociais em todos 
os domínios” (BAKHTIN, 1988, p. 41). A natureza dialógica da linguagem 
tem contribuído para que possamos compreender a leitura e a escrita como 
processos enunciativos. Por isso, defendemos o trabalho pedagógico com 
gêneros discursivos para que seja mais significativo para o aluno, de manei-
ra a aproximá-lo das situações reais do uso da escrita. Nessa perspectiva, 
selecionamos o gênero carta para trabalhar a sua verticalidade. Por que a 
escolha deste gênero discursivo? 

Tal escolha, em eventos de letramento do quinto ano do Ensino Fun-
damental, dá-se por este gênero oferecer a possibilidade de o aluno se co-
locar como sujeito sócio–histórico e cultural, discutindo, argumentando, 
defendendo e contrapondo idéias, confirmando que “usar a escrita é um 
componente para ajudar uma luta política” (STREET, p. 52).

Os eventos mediados pela carta também possibilitam momentos de 
leitura de textos de outros gêneros: artigo de opinião, editorial, entrevista, 
notícia, enfim toda a diversidade textual, principalmente os textos jornalís-
ticos, que fomentam discussões e pesquisas sobre um determinado tema, 
favorecendo os debates para tomada de posição e de opinião.

Partindo desse pressuposto, elaboramos sequências didáticas que, 
segundo Dolz e Schneuwly (2002, p.97 apud MARCUSCHI, 2009, p. 213, 
devem ser organizadas sistematicamente em torno de um gênero para que 
seu uso seja mais adequado. Além disso, ressaltam esses autores, conforme 
Marcuschi (2009) que tais sequências, assim organizadas, possibilitam a 
produção de textos, inicialmente com ajuda e mediação do professor e dos 
alunos. Posteriormente, os alunos, com mais autonomia, produzem textos 
individuais.

A efetivação de eventos de letramento nessa perspectiva, como é de-
fendida por Geraldi (1997), possibilita condições necessárias à produção de 
um texto. Contrapondo-se à realidade escolar em que os alunos escrevem 
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apenas com o objetivo de cumprir uma tarefa para o professor, sendo este 
o seu único interlocutor, esse autor considera que a criança tem de estar 
em situação real de escrita. Assim, ela necessita ter o que dizer, razões para 
dizer, para quem dizer e estratégias para dizer (1997). Levando isso em 
consideração, a escola amplia as interações dialógicas da criança em seu 
contexto social, que vai  além dos muros escolares. A linguagem não pode 
ser usada como se fosse neutra, servindo apenas de instrumento para trans-
missão de certos conteúdos desligados da vida da criança, não pode ainda 
ser entendida como uma habilidade a ser adquirida através da associação 
de estímulos e respostas, de forma passiva e mecânica. Do contrário, o pa-
pel do outro e da interação dialógica ficaria esquecido. 

O texto passa a ser, então, para nós alfabetizadores/as, elemento bá-
sico. Entendemos que o processo de aquisição de leitura e escrita deve ser 
iniciado a partir da interação dos alunos com unidades de sentido que, em 
nossa concepção, são os textos. Por isso, é importante que desde o início 
a criança também use a escrita como um meio de interagir com outros 
interlocutores. Segundo Braggio (1992, p.81), “a criança não escreve por es-
crever, toda vez que escreve, ela tenta comunicar alguma coisa, mesmo que 
sua escrita ainda esteja representada por rabiscos, que a criança lê como 
portadores de significados”.

Tal pressuposto teórico nos ajudou quanto ao redimensionamento 
de nossa prática pedagógica. O processo de aprendizagem da leitura e da 
escrita é fundamentado no texto, que se configura como unidade mínima 
de sentido. Desse modo, as histórias, as listas, os diários, os textos informa-
tivos e argumentativos, as cartas passaram a ser abordados dentro de uma 
perspectiva mais funcionalista e social, tendo em vista, principalmente, o 
interlocutor.

A escolha do gênero carta se deu pela sua estrutura interativa, con-
creta e dialógica, em criação de eventos de letramento na sala de aula, local 
de discussão, de debates, de interação de conhecimentos sobre um tema. 
Quanto ao ensino, Macêdo (2010, p. 457) afirma: “O foco principal são as 
práticas de letramento e as interações construídas em salas de aula de crian-
ças que estão em fase de alfabetização.”
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A carta possibilita ter um interlocutor determinado, ela assume uma 
posição responsiva. Sua resposta vai favorecer o diálogo entre enunciados, 
num emaranhado de discursos sem fim. Para Bakhtin (1995, p.132), “a cada 
palavra da enunciação que estamos em processo de compreender, fazemos 
corresponder uma série de palavras nossas, formando uma réplica”.

Nós, professores do CEPAE/UFG, ao longo dos anos, vimos estru-
turando e organizando o Projeto de Ensino de Português. Assim, optamos 
por selecionar alguns gêneros para serem verticalizados em cada ano (sé-
rie) escolar. Para o quinto ano, foi selecionada a carta.

Em nossos planejamentos semanais, foram elaboradas atividades 
pedagógicas a partir de uma sequência didática com projetos interdiscipli-
nares de leitura e interpretação de textos dos gêneros diversos e oportunos 
à temática. 

Quanto à carta, ela foi selecionada por ser considerada um gênero 
que, segundo Bazerman (2006), desempenha um papel especial na forma-
ção dos muitos outros gêneros, e ainda por seu caráter interativo e persua-
sivo. Mesmo a carta ficcional serve de entretenimento e de exercício comu-
nicativo na construção de vínculos que podem ser estabelecidos. 

Para a sistematização e o aprofundamento do ensino da carta, per-
passamos várias atividades com outros gêneros discursivos, principalmente 
o jornalístico, como o editorial, pois na escrita do gênero carta de solicita-
ção ou reivindicação os argumentos devem ser persuasivos. 

Uma carta dirigida a um deputado Federal, que lutava pela PEC 115, 
em defesa do cerrado goiano, teve auditório real. Para entendimento do 
tema “cerrado goiano”, os alunos leram em média cinco textos informati-
vos sobre o bioma cerrado, sua fauna, flora, biodiversidade. Leram também 
outros dois textos sobre o planeta Terra e o uso indevido da água. Os tex-
tos dialogavam entre si, possibilitando leituras intertextuais, para que os 
alunos produzissem textos informativos sobre o tema e chegassem à carta. 

Para a escrita do texto informativo, os alunos contavam com a orien-
tação de uma planificação de texto. O professor, como mediador, expunha 
no quadro-giz um roteiro para que as informações necessárias não fossem 
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perdidas.  Outro momento importante era a ida à sala de computação para 
que pudessem pesquisar e ler mais textos sobre o tema Cerrado Goiano. Na 
oportunidade, mandávamos e-mails para os envolvidos com a PEC 115. 

Depois de estarem bem interagidos e familiarizados com o tema, 
os alunos começavam a escrita da carta em que se colocavam favoráveis à 
aprovação da medida provisória. Em seguida à escrita, era feita uma tro-
ca dos textos entre os pares, os mediadores mais diretos, para perceberem 
alguma incoerência quanto à estrutura, à forma, ao aspecto ortográfico e 
semântico, entre outros.  

Logo após, o professor mais uma vez fazia a revisão dos textos junto 
aos alunos para que eles pudessem reescrevê-los e enviá-los aos seus des-
tinatários, via correio. A pretensão mais significativa deste evento de letra-
mento escolar, situado, era que os alunos se colocassem como sujeitos de 
mudança, se sentissem cidadãos e que, mesmo de forma basilar, conseguis-
sem perceber a força da escrita em nossa sociedade letrada. 

A partir dos estudos e das análises no decorrer de alguns anos, con-
cluímos que, de fato, é possível trabalhar com os gêneros discursivos, isto 
dependendo do modo como o professor conduz as atividades.  A nosso ver, 
elas devem ser feitas de forma questionadora, levando os alunos a tomarem 
uma posição frente a um determinado problema. Percebemos que a carta 
é um gênero que se constitui um instrumento para a formação do leitor 
crítico, além de contribuir para o exercício da cidadania. 

O uso da carta e de outros gêneros faculta o movimento de escrever 
para um interlocutor real, possibilitando às crianças escrever e reescrever 
seus textos, porque elas sabem que existe alguém que precisará compreen-
der seus escritos, então elas escrevem, fazem revisão dos textos e se sentem 
autores/as do que escreveram. Sendo assim, o movimento de escrita e re-
escrita do texto torna-se menos árduo no processo de escrever porque se 
tornam significativos. 

O trabalho com os gêneros, em específico a carta, foi considerado 
uma forma de interlocução com outros possíveis leitores. Além disso, esse 
gênero facilitou, na sala de aula, o desenvolvimento de um processo de re-
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facção de textos, pois eles eram constantemente revisitados por seus auto-
res e colegas. 
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A criatividade e o lúdico no ensino 
da ginástica para crianças 

Caroline dos Santos Aguiar, UEG

Fabíola de Moraes Santos, UEG

Ma. Renata Carvalho dos Santos, UEG

INTRODUÇÃO

O ensino da ginástica para crianças deve contribuir para o desen-
volvimento infantil não só no nível motor, mas levando em consideração o 
sujeito como um todo. Assim, situamos a ginástica como uma linguagem 
corporal, sendo um objeto de comunicação e produção cultural. 

O corpo é constituído a partir das relações que estabelece com o 
mundo e das experiências culturais que acumula ao longo da vida. As prá-
ticas corporais (e nelas se inserem a ginástica) participam dessa construção, 
bem como, veiculam significados e sentidos aos sujeitos, contribuindo para 
um processo educativo (MARCASSA, 2004).

Compartilhamos a compreensão de Marcassa (2004), quando situa 
a ginástica como uma forma de expressão e comunicação pertencente ao 
universo das linguagens artísticas contemporâneas, em contraposição às 
ginásticas esportivas e a do mundo fitness. Desse modo, no relato de ex-
periência que segue optamos por trabalhar com a ginástica geral, por ser 
uma proposta que inclui os fundamentos da ginástica, mas que transcende 
os aspectos técnicos do ensino dessa prática. Além disso, inclui-se a possi-
bilidade de expressão do movimento gímnico como fonte de comunicação 
interna (reconhecimento do corpo, das suas possibilidades de movimento 
e do seu desenvolvimento) e externa (contato e interação com o outro ser 
social que compartilha o mesmo meio e cultura).

O ensino da ginástica para crianças deve contribuir para o desen-
volvimento infantil não só no nível motor, mas levando em consideração o 
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sujeito como um todo. Assim, situamos a ginástica como uma linguagem 
corporal, sendo um objeto de comunicação e produção cultural. 

A aproximação do ensino da ginástica ao mundo da criança deve ser 
realizada buscando dar sentido a essa atividade associando com os aspectos 
culturais em que o sujeito está inserido. A partir disso, o processo de ensino 
aprendizagem dessas (e de outras) práticas corporais deve levar em consi-
deração dois aspectos importantes:

(1º) cada conduta motora tem uma história a ser considerada; 2º) o conheci-
mento corporal, tanto quanto o conhecimento intelectual, deve ser significa-
tivo, isto é, referir-se a um contexto do mundo vivido, ter correspondência na 
experiência concreta da criança. (FREIRE, 1997, p. 113)

Dessa forma, para começar o trabalho temos que entrar em contato 
com o mundo da criança, levando em consideração toda sua bagagem cul-
tural e social vivida anteriormente. É preciso estimular a criatividade, e esta 
se desenvolve na interação de aspectos da realidade e a suas relações com 
a fantasia da criança, dessa forma a junção desses dois aspectos auxilia na 
cognição do movimento, pois este se materializa na realidade por meio da 
vivencia da criança no processo criativo. 

A fantasia é um aspecto importante para a criança, sendo ela a for-
ma de representar o mundo exterior, ou seja, o faz-de-conta é a realidade 
da forma que a criança compreende, portanto quando a criança brinca ela 
representa a sua realidade, sua cultura. Para Freire (1997, p. 43),

Durante o ato de imaginar, nada se interpõe à fantasia infantil, mas, durante 
a ação corporal que o acompanha, verifica-se uma busca de ajustamento ao 
mundo exterior, uma espécie de acomodação. Por outro lado, a ação imagi-
nada não tem origem na mente apenas, mas na relação concreta da criança 
com o mundo.

Segundo Piaget (1991), a criança busca assimilar o mundo real as 
suas estruturas ao seu eu. Em um processo contínuo de assimilação, aco-
modação e equilibração, os estímulos e interação com o social provocam o 
desenvolvimento de diversos aspectos, como o cognitivo, motor e afetivo. 
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Partindo disso, o desenvolvimento é, portanto, uma equilibração progres-
siva, uma passagem contínua de um estado de menor equilíbrio para um 
estado de equilíbrio superior. 

Outro aspecto importante dentro desse referencial teórico construtivis-
ta refere-se à aprendizagem a partir de um esquema motor. Freire (1997) ex-
plica que cada assimilação exige uma acomodação, ou seja, o esquema motor 
que permite manipular um objeto não serve de imediato para a manipulação 
de outro, dessa forma cada atividade motora existe uma assimilação e uma 
acomodação diferente, e Freire denomina este aspecto de esquema motor. 

A criatividade no ensino da ginástica deve ser incentivada a fim de 
provocar novos estímulos, experiências e criação de movimentos pelas 
crianças. Entende-se que educar corporalmente uma criança, exige tam-
bém ensiná-la o porquê de se movimentar, e instigá-la a descobrir outras 
possibilidades a partir do movimento apreendido.

Portanto, o objetivo desse trabalho foi ensinar a ginástica para crianças 
de 6 a 9 anos, considerando as suas experiências motoras e culturais para de-
senvolver a criatividade, compreensão e execução dos movimentos gímnicos. 

CAMINHOS TRILHADOS

Foram realizadas 20 intervenções com o conteúdo de ginástica em 
um projeto de extensão da Universidade Estadual de Goiás - unidade uni-
versitária Eseffego (Escola Superior de Educação Física e Fisioterapia de 
Goiás), para crianças de ambos os sexos na faixa etária de 06 a 09 anos.

A organização da aula consistia, primeiramente, em uma brincadeira 
ou um jogo corporal que era um momento de incorporar habilidades bá-
sicas para a aprendizagem dos fundamentos ginásticos. Segundo Alves et 
al.(2011,p.3)

A ação pedagógica realizada a fim de desenvolver a capacidade corporal, 
não apenas propicia o desenvolvimento motor, mas cria situações que fa-
vorecem o desenvolvimento da sociabilidade, da cooperação e do respeito 
mútuo, possibilitando aprendizagens significativas.
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Portanto, esses jogos corporais tinham como intuito despertar na 
criança um grau maior de motivação, o qual o professor pode utilizar como 
estratégia de ensino para aprendizagens significativas, no caso especifico os 
fundamentos ginásticos. 

Após essa primeira parte era realizado exercícios de força e flexi-
bilidade para auxiliar no desenvolvimento dos fundamentos básicos. A 
terceira parte da aula consistia em um trabalho, geralmente realizado 
em duplas ou pequenos grupos, para a aprendizagem do fundamento da 
ginástica propriamente dito. Ao final da aula era proposto um proces-
so criativo aos alunos, no qual eles criavam uma pequena sequência de 
movimentos, envolvendo principalmente aqueles fundamentos trabalha-
dos na semana envolvido com alguma história. Essa parte da aula era 
denominada de showzinho e também serviu de instrumento avaliativo 
da intervenção. 

RESULTADOS ALCANÇADOS

A avaliação foi realizada de forma contínua, pois através de diferen-
tes instrumentos foi possível analisar os processos criativos, a interação da 
turma e o desenvolvimento motor das crianças. 

A estratégia do show foi realizada toda sexta feira (último dia de aula 
da semana), e considerava a capacidade do aluno para trabalhar em gru-
po, além de inventar e reinventar fundamentos ginásticos a partir de sua 
cultura e vivência. Algumas aulas foram filmadas e ao longo do processo 
de intervenção foram analisadas para verificar se os objetivos do projeto 
estavam sendo alcançados e o desenvolvimento da turma. Além disso, após 
todas as aulas eram sistematizadas pelos professores a observação da mes-
ma com o intuito de destacar os principais fatos ocorridos (tais como difi-
culdades, superações, etc.).

Especialmente dois alunos se destacaram no decorrer das aulas, pois 
conseguiram avançar nos aspectos de cooperação e socialização. No iní-
cio das aulas, tais crianças eram dispersas e não conseguiam trabalhar em 
grupo e sempre se afastavam. No final das intervenções foi possível perce-



I Seminário da Rede Internacional de Escolas Criativas - ANAIS  |   51    

ber um avanço, porque eles estavam trabalhando, dialogando e até mesmo 
construindo sequências coreográficas com os grupos.

Através da análise dos vídeos foi possível perceber, principal-
mente, a evolução da capacidade da turma de criarem movimentos e 
contextos para os fundamentos ginásticos. No início das aulas havia 
uma imensa dificuldade e até recusa de alguns alunos de participarem 
do “showzinho”, porque estavam acomodados a copiar a movimentação 
do professor ou até mesmo por vergonha de se expor em grupo. Desse 
modo, nos primeiros vídeos havia somente repetição dos movimentos 
feitos pelos professores. Para tentar contornar esta situação foi utilizada 
a capacidade imaginativa e do mundo da fantasia da criança, que para 
Freire (1997, p. 43),

Durante o ato de imaginar, nada se interpõe á fantasia infantil, mas durante 
a ação corporal que o acompanha, verifica-se uma busca de ajustamento ao 
mundo exterior uma espécie de acomodação. Por outro lado, a ação imagi-
nada não tem origem apenas na mente, mas na relação concreta da criança 
com o mundo.

Portanto, era elaborado um contexto imaginativo para que a crian-
ça percebesse a necessidade de criar algo ou dar continuidade em alguma 
história, a partir disso a proposta foi se consolidando. No final do processo 
os alunos já estavam bastante integrados, se relacionavam bem, construíam 
“showzinhos” juntos, e principalmente conseguiam dar sentido à prática. 
Dessa forma, o grau de socialização da turma cresceu, e através desse traba-
lho foi possível avaliar que os alunos conseguiam executar os fundamentos 
e associá-los ao nome do movimento, demonstrando a compreensão do 
movimento. 

Além disso, os vídeos também serviram para perceber que o domí-
nio do movimento também foi se consolidando, e a maior parte dos funda-
mentos básicos ensinados foram compreendidos e vivenciados. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho desenvolvido demonstrou as possibilidades de ensino da 
ginástica considerando as experiências e conhecimentos dos alunos como 
meio de prosseguir e ampliar os seus esquemas motores. Apesar de ser vis-
to como um esporte altamente técnico as intervenções realizadas tinham 
como foco o desenvolvimento motor, afetivo-social e os princípios de co-
operação e criatividade, ou seja, estava além do movimento técnico por si 
só. As estratégias de ensino adotadas possibilitaram a evolução dos alunos 
nestes aspectos.

Portanto, entende-se que é possível aproximar esta prática corporal 
ao mundo da criança de maneira lúdica e considerando o contexto cultural 
em que vivem, procurando viabilizar aprendizagens significativas. 
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A culinária hispano-americana 
nas aulas de espanhol

Rosana Beatriz Garrasini Sellanes1, Cepae/UFG

INTRODUÇÃO

Há pelo menos três anos desenvolvo com os alunos dos terceiros 
anos do Ensino Médio (EM), do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada 
à Educação (Cepae-UFG), onde atuo como professora de Espanhol, uma 
prática que considero muito proveitosa. Dessa forma, resolvi compartilhar 
essa experiência com os demais colegas da instituição e outros profissio-
nais da área, pois acredito que possa ser desenvolvida em outros contextos 
educacionais.

Os alunos do Cepae iniciam seu contato com a língua espanhola 
no sexto ano do Ensino Fundamental. Após passar pelos conteúdos bási-
cos (lexicais, gramaticais e culturais) e o desenvolvimento das habilidades 
comunicativas (compreensão oral e de leitura, expressão escrita e oral) ao 
longo dos anos, chegam ao último ano do EM tendo completado 7 anos ou 
400h de estudos (40h anuais no EF e 80h anuais no EM). Por esse motivo, 
no programa de Espanhol do EM, especificamente dos terceiros anos, de-
dico uma parte para revisar conteúdos que já foram trabalhados em anos 
anteriores, a fim de esclarecer dúvidas, ampliar e fortalecer o conhecimento 
da língua espanhola. 

Normalmente, nos primeiros dias de aula com os terceiros anos, 
peço aos alunos que exponham seus objetivos pessoais para aquele ano e 
suas preferências sobre temas que gostariam de trabalhar ou rever durante 
as aulas de Espanhol. Quando fiz esse levantamento percebi que os rela-

1 Formada em Letras Espanhol/Português pela PUC-Goiás (2006). Especialista em Linguística Aplicada ao Ensino 
de Línguas Estrangeiras Cepae/UFG (2011) e aluna do programa de Mestrado Profissional Ensino na Educação 
Básica Cepae/UFG. Atualmente, professora de Espanhol do Ensino Fundamental e Médio - Cepae/UFG. E-mail 
para contato: garrasini@gmail.com 
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cionados à culinária hispano-americana ou aos alimentos em geral, eram 
recorrentes. 

Assim, acrescentei ao programa curricular da disciplina de Espanhol 
dos terceiros anos do EM, aulas específicas para: rever o vocabulário de ali-
mentos, bebidas, utensílios, conteúdos gramaticais e, principalmente, para 
aprofundar o estudo sobre aspectos culturais que envolvem a origem de 
certos alimentos e receitas de países hispano-americanos e do Brasil, obser-
var as variações ou adaptações que sofreram, conhecer expressões idiomá-
ticas que utilizam o nome de alimentos e suas correspondentes em portu-
guês, abordar os aspectos ligados à saúde e finalizar com uma aula prática 
para que os alunos tenham a oportunidade de vivenciar suas habilidades na 
cozinha e demonstrar os conhecimentos na língua.

AS QUESTÕES TEóRICAS 

Nauta (1992) acredita que cultura é um conceito flexível, um pro-
cesso em contínuo movimento que se expressa de várias maneiras, entre 
elas, por meio da língua e que ao mesmo tempo é influenciado por ela. 
Língua e cultura possuem uma relação estreita, uma está imbricada na 
outra, já que é preciso a língua para falar da cultura e da cultura pra for-
mar a língua. Assim, a língua faz parte da cultura, como a cultura faz 
parte da língua. 

De acordo com Miquel (1999), a cultura é opaca para os seus mem-
bros e nenhum indivíduo a representa em sua totalidade. Da mesma forma 
que os membros de uma comunidade reconhecem o que é próprio do seu 
universo cultural, os estrangeiros detectam os elementos mais distantes, 
alheios e estereotipados. Por esse motivo, os professores de LE precisam ir 
além do seu próprio conhecimento e investigar, pois possuem uma visão 
parcial da sua própria cultura e da que vão ensinar. Para a autora, a cultura 
deve ser abordada em seu uso, a partir de fatos e situações concretas que 
possam ser analisadas e, assim, adquiram significado. Tais concepções es-
tão em consonância com os postulados de uma abordagem comunicativa 
da língua (Richards e Rodgers, 2001).
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Segundo Lorenzo (2005), a falta de contato mais profundo com a 
cultura dos países da LE que se pretende ensinar é uma das causas que 
contribui para a desmotivação no ensino de línguas. Por isso, a motivação é 
um fator primordial em ambientes formais, como a sala de aula, já que um 
aluno desmotivado perde o interesse e não produz, podendo resultar em 
déficit de aprendizagem (Fernandéz, 2000). 

Outro fator que pode ou não contribuir para a motivação do alu-
no é o material utilizado em sala de aula. De acordo com Leffa (2008), os 
materiais utilizados para o ensino de LE refletem a concepção de língua 
do professor e influenciam nos processos de ensino-aprendizagem. Para 
autores como Tomlinson e Masuhara (2005), os materiais precisam seguir 
princípios que considerem o perfil dos alunos e seus objetivos, além de pas-
sar por etapas de revisão e avaliação constantes.

Em contextos formais, ao longo do processo de ensino-aprendiza-
gem, o professor precisa recorrer a materiais que tragam informações cul-
turais. No entanto, na maioria das vezes, esses materiais abordam apenas 
determinados aspectos da cultura que reforçam uma visão estereotipada e 
simplista da realidade (Miquel, 1999). Assim, é necessário recorrer a diver-
sos recursos e estratégias que supram essas deficiências.

Buscando motivar os alunos, superar as deficiências, considerar 
suas características e interesses é que utilizo a culinária hispano-americana 
como tema e recurso principal na atividade que desenvolvo, pois entendo 
que a culinária revela aspectos importantes da cultura de um povo, uma vez 
que perpassa pelos hábitos e modos de vida, pelas formas de economia e os 
recursos naturais que a subjazem, pelos gostos, combinações e influencias 
recebida de outros povos na base de sua formação que lhe conferem carac-
terísticas próprias.

A seguir, discorro sobre as etapas de desenvolvimento do trabalho, a 
fim de facilitar o entendimento da atividade.
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O DESENVOLVIMENTO

No Cepae, a disciplina de Espanhol no EM conta com duas aulas 
semanais de 45 minutos. Dessa forma, desenvolvo as atividades sobre culi-
nária e alimentos em seis aulas, ou seja, em três semanas consecutivas.

Na primeira semana, utilizo figuras de alimentos, bebidas e utensí-
lios domésticos para incentivar os alunos a recordar o vocabulário. Alguns 
se lembram dos nomes e até de seus ingredientes, outros, relembram via-
gens e visitas a restaurantes.

Esse também é o momento ideal para falar de gostos e preferências, 
de hábitos alimentares, das relações entre saúde e boa alimentação, de horá-
rios e de traçar comparativos entre os diferentes países hispano-americanos 
e o Brasil. Por último, apresento algumas expressões idiomáticas que são 
construídas com base em nome de alimentos, como exemplos: ¡A mí, tu 
opinión me importa um pepino!, ¡Hoy estoy de mala leche!, ¡La prueba de 
Español estaba pan comido!, ¡Durante la presentación se puso como um 
tomate! Depois peço aos alunos que pensem em seu significado e em que 
contexto são utilizadas, que criem novas frases e que digam se há expres-
sões correspondentes em Português. 

Na segunda semana, retomo o assunto verticalizando nas receitas. 
Para isso, levo alguns livros de receitas (em Espanhol e em Português) 
para que os alunos possam manusear. Como há muito vocabulário novo, 
a medida que os alunos perguntam vou criando um pequeno glossário no 
quadro. Além das receitas, exploro alguns aspectos que dizem respeito ao 
modo de preparo, na qual está implícita a gramática, perguntando aos alu-
nos: como se prepara a paella? (prato típico espanhol).  O guacamole? (pra-
to típico mexicano). Quais são os ingredientes básicos? E também, os que 
se relacionam com hábitos e cultura, como: porque a maioria dos pratos na 
Espanha é a base de frutos do mar? E aqui no Brasil, qual é a base da nossa 
alimentação? Quais as causas por traz dessas diferenças?

Na sequência, utilizo vídeos curtos (em Espanhol) de receitas típicas. 
Nessa etapa, os alunos acompanham a receita e precisam fazer um exercí-
cio escrito que exige a compreensão auditiva para responder às perguntas 
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e completar os ingredientes e o modo de preparo. Também, em um dos 
vídeos, discuto aspectos culturais que envolvem a produção da receita e 
a origem do ingrediente principal, o milho, pois diz respeito ao prato que 
será realizado pelos alunos na aula prática.

A terceira semana, refere-se à aula prática. A comida que fiz com os 
alunos chama-se cachapa. De origem indígena, a cachapa é uma panqueca 
a base de milho. A comida é típica da Venezuela, mas pode ser encontrada 
em outros países. Na atualidade, possui diferentes versões (doces e salga-
das) adaptando-se aos diferentes paladares e faz parte da culinária nos Es-
tados Unidos e até no Brasil. 

Os ingredientes são o milho verde ralado (em Goiânia, massa utili-
zada para a pamonha), açúcar e sal (para temperar), margarina (para untar 
a chapa) e recheios a gosto (ex: queijo, presunto, frango, calabresa, goia-
bada, chocolate, etc.). A massa de milho deve ser temperada com açúcar e 
uma pitada de sal, depois assada em uma chapa pré-aquecida e, finalmente, 
recheda e fechada ficando no formato de pastel. Deve ser servida e consu-
mida quente.

Aqui apresento a receita de forma simples, porém há alguns segre-
dinhos que os alunos aprendem durante a aula prática. Além de relembrar 
o vocabulário, a origem e as questões culturais que a envolvem, todos os 
alunos devem fazer uma cachapa.

As meninas são as que mais se interessam pelas receitas. Em todos 
os anos que desenvolvo essa prática, pelo menos uma ou duas alunas, con-
fessam ter realizado a cachapa em casa. Da mesma forma, elas expõem as 
dificuldades encontradas e as possíveis falhas na sua execução e, os demais 
colegas, incentivam e colocam-se a disposição para degustação. 

 Já, o interesse dos meninos são as bebidas. Nesse caso, aproveito 
para expor informações sobre as mais apreciadas nos diferentes países, ex-
plicando a influência do clima, o modo como algumas são produzidas, as 
diferenças entre destilados, espumantes, cidras, vinhos, a relação bebida-
-saúde (perigos e benefícios) e algumas curiosidades. Nessa perspectiva, 
sempre peço aos alunos que procurem outras informações relevantes, tra-
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gam outras receitas de bebidas que não contenham álcool e possam ser 
degustadas na escola.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho teve como objetivo relatar uma experiência desenvol-
vida durante as aulas de Espanhol, com os alunos dos terceiros anos do 
EM. Trata-se de uma atividade sobre a culinária hispano-americana que 
aborda o vocabulário referente a alimentos e bebidas, expressões idiomá-
ticas e diversos aspectos culturais que envolvem o tema. Culminando com 
uma aula em que os alunos executam, de forma prática, uma comida típica, 
a cachapa.

O desenvolvimento da atividade sobre a culinária hispano-ameri-
cana motiva e incentiva à prática de outras receitas, além de aumentar a 
autoestima de quem a faz. A atividade se revela como uma oportunidade 
para que os alunos interajam, agucem sua curiosidade, demonstrem suas 
habilidades pessoais e ampliem seus conhecimentos da língua, dos hábitos 
e da cultura dos países hispano-americanos e estabeleçam relações com a 
sua própria cultura.
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A escola mundialmente conectada – criação 
colaborativa de um website para 

o Colégio Jad. Salomão, Anápolis, Goiás

Francisco J. S. Calaça1,  PIBID /CAPES – UEG/UnUCET 

Kamila S. Leichtweis1,  PIBID /CAPES– UEG/UnUCET 

Michele M. Maidana1,  PIBID /CAPES – UEG/UnUCET 

Kênia C. O. Brenhosa1, PIBID /CAPES – UEG/UnUCET 

Maria Adriana S.  Carvalho2, Colégio Estadual Jad Salomão

Solange Xavier-Santos3, UEG/UnUCET 

Logo que iniciou suas atividades, durante a fase de diagnóstico e re-
conhecimento da escola-campo, a equipe PIBID-Biologia-UEG/UnUCET 
constatou que a escola precisava se atualizar no mundo da tecnologia, es-
pecialmente no campo da comunicação e mída eletrônica. A equipe, então 
propôs o projeto de construção de um website para a escola, associando 
este processo à educação, como oportunidade de produção e divulgação 
da informação. Toda a comunidade escolar, especialmente os alunos, foi 
mobilizada, tanto para a aquisição de documentos e imagens (recentes e 
antigos), pesquisas bibliográficas, depoimentos, entre outras fontes, assim 
resgatando a memória e o processo histórico da fundação da escola. Para a 
construção do site, foi usada a plataforma gratuita, disponível na internet, 
WebNode®, cuja facilidade e simplicidade de seus layouts permitem acesso 
rápido, de auto aprendizagem e de manutenção simples. Embora ainda não 
tenha sido completamente finalizado, o site conta com um menu composto 
por 11 janelas, cada qual levando o visitante a uma atividade específica, 
como “Página Inicial”, “Contate-nos”, “Galeria de Fotos”, além de uma “Pas-
ta do Professor”, cujo objetivo é difundir o uso consciente da internet como 

1. Acadêmico(a) do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, bolsista PIBID /CAPES– UEG/UnUCET

2. Profa. supervisora do PIBID-Biologia na unidade escolar: Coléagio Estadual Jad Salomão

3. Profa. coordenadora do PIBID-Biologia na IES: UEG/UnUCET
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ferramenta mediadora do processo ensino-aprendizagem, permitindo que 
os professores publiquem atividades, textos para leitura, vídeos, exercícios 
e outros materiais de caráter multimídia que facilitem o ensino de sua dis-
ciplina. Além de exercitar o conhecimento sobre informática, de promover 
a divulgação da informação de amplo acesso, o desenvolvimento do projeto 
veio despertar nos alunos o interesse pela história da sua escola e do seu 
contexto no município, assim contribuindo para a sua identidade, valori-
zação e conservação, tanto por parte do seu público quanto da população 
em geral.
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A escuta do desejo da criança, as brincadeiras 
populares e a criatividade

Celiane Cunhago Matias1, Agente Educativa

Lívia Soares de Lima Sousa2, UEG

Daniela da Costa Britto Pereira Lima3, UFG/UEG

Este trabalho traz um relato acerca da experiência de regência da 
disciplina de estágio supervisionado, realizado em um CMEI4 da cidade 
de Goiânia.  O estágio é dividido em dois momentos, em que no primeiro 
semestre é feita a socialização e observação da turma e no segundo o de-
senvolvimento de um projeto de ação, acompanhado da professora regen-
te e orientadas pela professora da universidade. Observamos no primeiro 
momento a necessidade de se proporcionar momentos em que as crian-
ças possam brincar e desenvolver seu potencial criador, socializador e de 
interação. Para isso, refletimos acerca do papel da brincadeira dentro do 
ambiente de Educação Infantil discutida ao longo da disciplina de estágio, 
complementada por outras leituras.

Uma criança não se comporta de forma puramente simbólica no brinque-
do; ao invés disso, ela quer e realiza seus desejos, permitindo que as cate-
gorias básicas da realidade passe através de sua experiência. A criança , ao 
querer, realiza seus desejos. Ao pensar, ela age. As ações internas e externas 
são inseparáveis: a imaginação, a interpretação e a vontade são processos 
internos conduzidos pela ação externa. (VYGOTSKY, 2003, p. 132)

1. Agente Educativa da Prefeitura Municipal de Goiânia, Pedagoga graduada pela UFG; celianecunhago@hotmail.
com. 

2. Mestranda do Programa de Mestrado Interdisciplinar Linguagem Educação e Tecnologia da UEG. Pedagoga 
graduada pela UFG; livias.limas@gmail.com.

3. Professora Dra. da UEG e UFG; professoradanielalima@gmail.com. 

4. Centro Municipal de Educação Infantil.
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Vygotsky (2003) aponta que “a criança em idade pré-escolar envolve-
-se num mundo ilusório e imaginário onde os desejos não realizáveis po-
dem ser realizados, e esse mundo é o que chamamos de brinquedo (p.122)”. 
Com base nisso, e a partir das observações realizadas, despertamos o desejo 
em trabalhar com a brincadeira como forma de auxiliar o desenvolvimento 
das crianças, em compreender o concreto e abstrato, entre o real e imagi-
nário. Dessa forma, podemos compreender que a brincadeira é local de 
aprendizado, de desenvolvimento de suas potencialidades criadoras e de 
interação social. 

DESCRIÇÃO DO PROJETO - IDEALIZAÇÃO E REALIZAÇÃO

Dentre a era da informática, as brincadeiras sem o uso de aparatos 
tecnológicos parecem perder espaço com o avançar da tecnologia, da vida 
e do entusiasmo que causam os aparelhos eletrônicos. Outro ponto que 
observamos durante a experiência de estágio em um CMEI de Goiânia foi 
a necessidade de escutar a criança dentro das suas necessidades. Essa escuta 
não se dá apenas no ouvir de fato o que as crianças tem a dizer, mas ler em 
suas atitudes o que desejam falar. Assim, surgiu a idealização do projeto 
desenvolvido quando as crianças estavam a brincar livremente no pátio e 
encontraram uma amarelinha no chão e começaram a pular de modo alea-
tório, outras crianças foram chegando e então percebemos a curiosidade de 
se brincar com “aquilo”, brincando cada uma a sua maneira e aprendendo 
umas com as outras. Nesse dia conversamos, de maneira informal, sobre o 
que as crianças tinham desejo em fazer dentro do CMEI e foi quase unâni-
me o desejo em brincar mais.

Assim, nos desafiamos a elaborar um projeto usando materiais de fá-
cil acesso para realizar cada uma das atividades, explorando as brincadeiras 
populares. A idade média das crianças participantes era de quatro anos, e 
participavam das aulas entre 18 a 20 crianças. 

O projeto iniciou apenas com o primeiro encontro planejado, pois 
as etapas seguintes dariam continuidade a partir do interesse das próprias 
crianças nas brincadeiras. Fizemos um total de cinco encontros que se divi-
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diram entre o andamento do projeto e a culminância. O primeiro encontro 
tratou da apresentação de diversas brincadeiras a partir do uso de imagens 
retiradas da internet de “crianças brincando” em que distribuímos no meio 
da rodinha e pedimos para as crianças identificarem quais brincadeiras es-
tavam (nas imagens estavam as brincadeiras como: cinco Marias, telefo-
ne com fio, pião, baliza, peteca, pular corda). Dessas imagens, escolhemos 
uma brincadeira para brincar no pátio e nesse dia a brincadeira escolhida 
foi pular corda. Ao final de cada dia, para nos auxiliar a ouvir as necessida-
des das crianças e opinião sobre o dia.

No segundo dia do projeto levamos a imagem impressa do quadro 
do pintor Pieter Bruegel, “Jogos de Infância” e novamente pedimos para 
as crianças identificarem as brincadeiras daquela imagem, e então, nova-
mente, foram identificando as brincadeiras e fomos relacionando que aque-
las brincadeiras do quadro muitas eram conhecidas por eles ainda hoje. 
Nesse dia, algo de peculiar aconteceu, no momento de observar o quadro 
uma das crianças falou “eu brinco com notebook” e logo depois outra “eu 
brinco com tablet”. Essas falas foram fundamentais e totalmente coerentes 
com nossa proposta do dia que era mostrar como se brincava antigamente 
e antes mesmo de perguntarmos do que as crianças brincavam hoje para 
compararmos o quadro à realidade atual, as próprias crianças trouxeram o 
assunto para a realidade delas. 

No terceiro dia do projeto levamos um cubo com faces vinculadas 
à brincadeiras diferentes. De início informamos que o tempo poderia não 
ser favorável a brincar de todas as brincadeiras. No cubo continham brin-
cadeiras de competição, uma necessidade apontada por eles, que queriam 
“brincadeiras de correr”. Nesse dia conseguimos fazer quatro brincadeiras, 
água no balde, corrida com ovo, porém o tempo não ajudou e tivemos que 
sair do pátio (por não ser coberto) e voltar para a sala e lá brincamos de  
vivo ou morto e pedra-papel-tesoura, conforme tinha no cubo.

No quarto dia fizemos brinquedos com material reciclável, que le-
vamos e solicitamos às crianças a trazerem também, materiais como potes 
de iogurte vazios, jornal e sacos de supermercado. Então, confeccionamos 
petecas, bilboquês e telefones com fio juntos com as crianças. 
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Como estratégia de avaliação utilizamos a autoavaliação das crian-
ças, que foram realizadas de diferentes maneiras, no final de cada dia, para 
que pudessem retratar o que fizeram, refletissem sobre o que criaram, de-
senvolveram e produziram. Os registros dessas atividades vieram na forma 
de desenhos, em que as crianças puderam desenhar aquilo que mais gosta-
ram no dia, dentre as brincadeiras propostas, de forma livre, desenvolven-
do a criatividade e aprendendo a fazer escolhas e estabelecer preferências.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A escolha de ouvir as crianças foi fundamental para elaborar um 
projeto envolvendo as próprias crianças no processo de construção, a auto-
avaliação proporcionou a criticidade maior das crianças ao perceberem que 
o dia foi bom, mas poderiam ter melhorias. A forma de registro fez com 
que as crianças pudessem exteriorizar aquilo que puderam sentir durante a 
aula, fazendo-as refletirem sobre si mesmas, sobre as brincadeiras, além de 
proporcionar um momento criativo.

Podemos considerar que o projeto não seria possível sem a interação 
dos alunos, pois tivemos a oportunidade de desenvolver aulas dinâmicas e 
criativas, a partir do que se parecia deficiente em seus dias. Ao falar sobre a 
importância de aulas criativas, Oliveira e Alencar (2008) discutem a partir 
de Torrance (1987), que o professor ensina a criatividade para seus alunos, 
ao planejar aulas criativas.

É possível se ensinar a pensar criativamente, utilizando os e vários meios, 
sendo que os de maior sucesso envolvem a função cognitiva e emocional, 
possibilitam adequada estrutura e motivação e dão oportunidades para 
envolvimento, prática e interação entre professores e alunos. (OLIVEIRA; 
ALENCAR, 2008. p 297)

Seguindo essa linha, Oliveira e Alencar (2008), a partir dos estudos 
de Wechsler (2001, 2002), ressaltam que o professor criativo é aquele que 
proporciona para seus alunos uma aula diversificada, que questiona seus 
alunos, que os deixam livres para que se desenvolvam de acordo com suas 
necessidades.
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Algumas atitudes do professor que possibilitam o desenvolvimento da 
criatividade em sala de aula são: ouvir idéias diferentes das suas, encora-
jar os alunos a realizar seus próprios projetos; estimular o questionamen-
to, dando-lhes tempo para pensar e para testarem hipóteses; estimular a 
curiosidade; criar um ambiente sem pressões, amigo, seguro usar a crítica 
com cautela; e buscar descobrir o potencial de cada aluno. (OLIVEIRA; 
ALENCAR, 2008. p 297)

Quando um professor se torna criativo, consequentemente seus alu-
nos serão também criativos, levando toda a instituição de ensino a ser tam-
bém criativa e dinâmica. O professor precisa despertar na criança o desejo 
da criação, da recriação, despertar a criticidade e autonomia. Durante o 
projeto vimos as crianças falarem que não conseguiam desenhar, que não 
sabiam, e então, com estímulo e valorização do que poderiam fazer, aos 
poucos e a partir de cada etapa do projeto, visualizamos o desenvolvimento 
de cada uma, se expressando com criatividade e desenvoltura, sem medo de 
desenhar e se expressar por meio do desenho.

Suanno (2010) aponta que para ser considerada criativa uma pessoa 
precisa estar envolvida com o que está fazendo, saber o que está fazendo, 
como executar, ter o desejo e realizar aquilo que está em seu imaginário. 
Por fim, a união de professores criativos, de alunos criativos criam-se as 
“escolas criativas, imagina-se que sejam formadas por pessoas inquietas, 
criativas, capazes de buscar religar saberes e reconstruir realidades, capaz 
de serem amorosas e éticas com aqueles que convivem” (SUANNO, 2010, 
p. 10). Esse professor não age sozinho, pois uma vez despertado o desejo de 
criação no aluno as ideias vão surgindo, o desejo de investigação e busca. É 
um desafio, pois esse desequilíbrio requer dedicação e planejamento para 
concretização das ideias. 
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A experiência da construção de um vídeo 
na educação física escolar

Marcos Vinícius Guimarães de Paula1, UEG

RESUMO

O presente trabalho descreve a experiência da construção de um vídeo na disciplina de 
Educação Física, sobre o conteúdo exercício físico e saúde, realizada com uma turma de 7º 
ano do ensino fundamental de uma escola da rede pública municipal da cidade de Anápolis-
-GO, apresentando resultado satisfatório no que concerne à participação e ao envolvimento 
dos alunos.

Palavras-chave: Educação Física Escolar. Tecnologias da informação e comunicação. Cons-

trução.

INTRODUÇÃO

 O presente trabalho relata a experiência realizada com os alunos 
de uma turma do 7º ano de uma escola da rede municipal de ensino de 
Anápolis-GO. Como atividade pedagógica na disciplina de Educação Física 
foi construído um vídeo sobre o conteúdo proposto na matriz curricular. O 
conteúdo em questão aborda os benefícios do exercício físico regular para 
saúde e qualidade de vida.

Objetiva apontar o uso das TICs (tecnologias da informação e co-
municação) como recurso pedagógico que pode contribuir para realização 
de atividades criativas no contexto escolar, tornando o processo ensino-
-aprendizagem mais atraente.

Em relação à fundamentação teórica, o trabalho apóia-se nas leituras 
dos seguintes autores: Santaella (2003), Sanfelice & Araújo (2006), Suanno 

1 Professor de Educação Física na rede municipal de educação de Anápolis- GO. Aluno regular do Mestrado In-
terdisciplinar em Educação, Linguagem e Tecnologias da Universidade Estadual de Goiás. Anápolis, Goiás. Email: 
marcosviniciusguimaraesdepaula@outlook.com
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(2007), Prensky (2001), Toschi & Rodrigues (2003), Miranda (2007), Mo-
ran (1995), Freire (1998) e outros.

“LUZ, CÂMERA E AÇÃO”: A EXPERIÊNCIA DA CONSTRUÇÃO

Participaram desse trabalho cerca de 30 alunos de ambos os sexos, 
com idades aproximadas de 11 a 13 anos, matriculados no 7º ano do ensino 
fundamental de uma escola da rede pública municipal de Anápolis-GO.

Essa experiência refere-se à uma atividade pedagógica, na qual os 
alunos construíram um vídeo sobre o conteúdo exercício físico e saúde (be-
nefícios da prática regular de exercício físico para saúde), com o auxílio do 
seu professor de Educação Física. 

Foram gravadas várias cenas, que ao final formaram o vídeo produ-
zido pela turma. Durante a atividade, o professor de Educação Física atuou 
como o orientador do trabalho que conduziu os alunos no processo de 
construção do material audiovisual. É importante destacar que em experi-
ências do fazer criativo “é necessário se levar em conta o ambiente, a tarefa 
e as possibilidades que o meio oferece” (SUANNO, 2013, p. 87). Assim, o 
professor precisa preparar o espaço para estimular o processo criativo.

Na execução do projeto, alguns alunos ficaram responsáveis pelas fil-
magens, outros realizaram entrevistas com os professores e os funcionários 
da escola, um grupo ficou responsável por pesquisar imagens para o vídeo 
e em certo momento toda a turma foi filmada. Assim, as atividades para 
construção do vídeo se desenvolveram nas seguintes etapas:

•	 Filmagem	da	turma	explicando	parte	do	conteúdo.

•	 Entrevista	com	a	merendeira	da	escola.

•	 Entrevista	com	as	professoras	e	filmagem	da	turma	participando	
da aula de educação física e treinamento desportivo.

•	 Seleção	 de	 imagens	 para	 uso	 no	 vídeo	 no	 laboratório	 de	
informática.

•	 Edição	do	vídeo.	
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•	 Visualização	do	vídeo	no	laboratório	de	informática.	(link	do	ví-
deo: http://www.youtube.com/watch?v=Cdxc9jq9IPY)  

Desde o início os alunos se empolgaram com a ideia, de tal maneira, 
que o envolvimento e participação da turma foram notórios. Eles ficaram 
instigados com a novidade, cobrando do professor quando seria a próxima 
filmagem, quem seria o “repórter” e quem filmaria. 

Cabe mencionar que o projeto envolveu toda a escola. Professores, 
alunos, coordenadoras, gestora, e demais funcionários questionavam o 
tempo todo sobre o vídeo. “Quem vai ser filmado hoje? quando ficará pron-
to?” eram questionamentos que deixava nítida a percepção da aceitação do 
projeto. A equipe gestora e os professores compreenderam que a iniciativa 
era uma possibilidade pedagógica interessante e criativa. 

Nessa direção, vale destacar que o trabalho possibilitou aos alunos 
serem sujeitos construidores do conhecimento. Na experiência aqui trata-
da, os alunos atuaram o tempo inteiro, filmando, entrevistando, sendo fil-
mados, dando opiniões, pedindo para refazer as cenas e etc. Assim, pode-se 
vivenciar as ideias de Miranda (2007), no que se refere ao fato dos alunos 
serem autores do processo de construção dos saberes, quando esse processo 
é fundamentado por uma atividade desafiadora e estimulante. Assim, de 
acordo com a reflexão proposta por Miranda (2007, p. 44-45):

Os efeitos positivos só se verificam quando os professores acreditam e se 
empenham de “corpo e alma” na sua aprendizagem e domínio e desenvol-
vem atividades desafiadoras e criativas, que explorem ao máximo as possi-
bilidades oferecidas pelas tecnologias. E para isto é necessário que os pro-
fessores as usem com os alunos: a) como novos formalismos para tratar e 
representar a informação; b) para apoiar os alunos a construir conhecimen-
to significativo; c) para desenvolver projetos, integrando (e não acrescen-
tando) criativamente as novas tecnologias no currículo. 

No que concerne à construção do vídeo, pode-se dizer que foi uma 
experiência valiosa para o aprendizado, pois possibilitou que os alunos co-
locassem “a mão na massa”. Eles ligaram e desligaram a câmera, erraram o 
foco, balançaram demais, gaguejaram na fala, pediram para fazer de novo, 
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entrevistaram, isto é, foram sujeitos do processo. Sendo assim, há uma ne-
cessidade de se compreender a importância da intervenção docente, uma 
vez que o professor pode elaborar atividades desafiadoras ou não.

O professor está diretamente vinculado à forma da apresentação do seu 
conteúdo ao seu aluno e à maneira como planeja e estabelece as metas 
a serem atingidas através da sua intervenção em sala de aula e fora dela. 
Planejar atividades docentes está também, além das metodologias de apre-
sentação do conteúdo, em organizá-las de forma a serem interessantes aos 
alunos a ponto de facilitar o despertar de uma necessidade, percebida como 
uma vontade, um interesse em entrar em contato com determinado conhe-
cimento (SUANNO, 2007, p. 02-03).

Acredita-se que a construção do vídeo possibilitou uma experiência 
de criatividade, uma vez que os alunos foram estimulados, literalmente, à 
criação. O conteúdo não estava pronto, mas precisou ser construído, sendo 
fundamental a participação efetiva dos mesmos.

Nesse processo, chamou atenção o momento da visualização do ví-
deo pela turma. Eles eram ao mesmo tempo autores e atores. As imagens, 
a sala, as vozes, a escola e os professores que eles visualizavam não eram 
distantes. Eram eles no vídeo que eles próprios haviam produzido. O en-
cantamento foi intenso. Os olhos fixavam-se nas cenas.

Pode-se verificar que as imagens, as falas, as cores e as sensações do 
vídeo envolviam cada vez mais os alunos, refletindo em uma atividade pe-
dagógica criativa dentro de uma proposta de uma Educação Física escolar 
pensante e reflexiva. Portanto, pode-se vivenciar os pensamentos de Moran 
(1995), ao afirmar que o vídeo apresenta grande poder de seduzir o receptor 
da mensagem, visto que trabalha com as diversas linguagens. Acrescenta-se 
ainda que se o vídeo for de produção própria esse poder de sedução pode 
ser potencializado, como de fato ocorreu.

Talvez, o projeto deixe a desejar por se tratar de uma ação ainda pe-
quena para o processo de inclusão digital. Porém, acredita-se que no campo 
complexo da educação, contribuições pequenas já são significativas.



I Seminário da Rede Internacional de Escolas Criativas - ANAIS  |   73    

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A construção do vídeo foi uma atividade satisfatória. Houve envol-
vimento dos alunos, e também da escola, por parte dos profissionais que 
participaram com entusiasmo do mesmo. Os alunos atuaram no processo, 
o que se destaca, pois construíram verdadeiramente a atividade proposta.

Pontua-se que esse trabalho almejou mostrar a realidade da escola, 
que está em constante movimento. Contudo, há de se destacar que esse 
projeto teria maior êxito com o uso de recursos técnicos mais elaborados. 
Detalhes importantes, como foco, luz, ruídos e outros relativos à técnica da 
filmagem deveriam ter sido tratados com maiores cuidados. 

Portanto, a proposta desenvolvida nesse trabalho vislumbra uma 
Educação Física que possibilite ao educando ser sujeito do processo de 
construção do saber, compreendendo-o como sujeito humano que produz, 
pensa, reflete, analisa, problematiza, e não apenas absorve as verdades ditas 
absolutas pelo professor, pois como nos alerta Freire (1998), somos sujeitos 
da História e não apenas seu objeto, o que sugere sermos seres pensantes. 

Experiências como a descrita nesse trabalho possibilitam uma Edu-
cação Física que dentro do processo macro da Educação pode contribuir 
para construção da autonomia, criticidade, criatividade e responsabilidade 
do aprendiz.

Nessa direção, o fazer pedagógico é relevante para se pensar ativida-
des que estimulem a criatividade dos alunos, tantas vezes massacradas em 
salas de aulas repletas de exercícios vazios de sentido e significado para a 
vida dos mesmos. 
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A experiência estética na educação infantil: 
para além de uma pedagogização 

Suzianne Morais1

Marcos V. Guimaraes2

RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo analisar e discutir uma problemática relacionada à 
Educação Infantil, onde parece haver uma singela percepção de que atualmente sua forma-
ção está mais voltada ao técnico e homogêneo se esquecendo das diversas possibilidades de 
formação e desenvolvimento humano: pela experiência estética e crítica. Durante a infância, 
há um processo dinâmico e rico de criação e curiosidades que no ambiente escolar podem 
ser trabalhados por meio de sensações, criações e re-interpretações, visando o crescimento 
e amadurecimento de um ser que sente, pensa e age em seu meio. 

Palavras-chave: Educação – Formação Estética - Infância

INTRODUÇÃO

Na sociedade contemporânea, parece-nos não haver mais tempo 
para pensar e viver de forma em que possamos agir e interagir de forma 
autônoma e espontânea. Experimentamos, agimos e vivemos como pela 
metade, são tantas as obrigações que não nos percebemos, nos tornando 
assim seres sem história, identidade e criticidade. (ARENDT, 1997). 

Ao vivenciar o ambiente educacional, podemos observar às vezes 
certa exacerbação de homogeneidade e automatismo, o que acaba por re-
produzir e ignorar os alunos que mesmo ainda pequenos (se tratando da 
Educação Infantil) já possuem sua história e singularidade, sendo mais do 
que necessário repensar e por que não buscar contribuir para uma forma-
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ção que não lhe oculte tal identidade e muito menos suas possibilidades 
cheias de fantasias e inquietações frente ao novo.

A partir de tal discussão, propõe-se analisar e quem sabe contribuir 
acerca de possibilidades na Educação Infantil que permitam trazer novas 
experiências e visões para uma formação e desenvolvimento capaz de me-
lhor explorar e agir em seu mundo, sob diferentes sensações e impressões. 

A INFÂNCIA E SEUS POSSÍVEIS APONTAMENTOS 

Sobre a infância, por mais que possamos perceber que há grandes es-
tudos e pesquisas acerca de tais sujeitos (tanto no meio educacional quanto 
social), estes foram e ainda podem ser vistos de maneira fragmentada ou 
até mesmo sem dado o valor que deveriam ter.

Oliveira (2005) ao apresentar algumas idéias sobre infância pode ob-
servar que no Período Medieval esta era vista de forma generalizada, onde 
não considerava sua condição histórica e social devido possivelmente ao 
alto índice de mortalidade infantil e sua falta de participação e função para 
aquela sociedade. Na Idade Média a criança obteve um pouco mais de aten-
ção quanto à necessidade de educá-la de forma moral dentro de sua família 
e ao meio burguês, onde via-se nela a extensão de status e responsabilidades 
quanto ao meio em que se encontrava desde o seu nascimento, em que ain-
da tais crianças ainda não possuíam voz e investigações acerca de seu Ser. 

Com o período Iluminista os estudiosos Rousseau, Pestalozzi e Fro-
ebel investigaram e discutiram a educação e a criança aproximando-a em 
sua forma de ser. Rousseau (1992) critica o tratar e a intolerância quanto ao 
ser criança por boa parte da sociedade, em que ao invés de terem a natura-
lidade e liberdade que lhe são cabíveis para explorar de forma livre e natural 
o mundo, desde logo cedo já são condicionadas.

“Que devemos pensar, então, dessa educação bárbara que sacrifica o pre-
sente por um futuro incerto, que prende uma criança a correntes de todo 
tipo e começa por torná-la miserável, para lhe proporcionar mais tarde não 
sei que pretensa felicidade de que provavelmente não gozará jamais? Mes-
mo que eu considerasse razoável essa educação por seu fim, como encarar 
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sem indagação essas pobres infelizes submetidas a um jugo insuportável 
e condenadas a trabalhos contínuos como os galeotes, sem ter certeza de 
que tantos trabalhos algum dia lhes serão úteis! A idade da alegria passa-se 
em meio a prantos, a castigos, a ameaças, à escravidão.” (ROUSSEAU, apud 
MARTINS e DALBOSCO, 2013, p. 88)

O fato é que a criança sempre fora considerada por contraditarieda-
des: entre seu ser ingênuo e lúdico, e um ser que deve ser moldável frente 
um adulto já programado. Outra contraditariedade é que enquanto alguns 
adultos não possuem ou não querem responsabilidades, às crianças são co-
brados responsabilidades e comportamentos em que passam mais tempo 
atarefadas do que brincando ou explorando suas possibilidades de viver.

A EDUCAÇÃO INFANTIL E A PERCA DE SEU OLHAR SENSÍVEL

A partir de vivências e observações da primeira fase do Ensino Fun-
damental, e considerando a infância como berço para a criatividade e for-
mação sensível, propomos buscar uma possível discussão por uma melhor 
colaboração sob um viés sensível e crítico ainda neste período educacional, 
onde ao nosso ver há uma exacerbada pedagogização voltada apenas pela 
formação de crianças pré-funcionais com vista ao alcance de ações relacio-
nadas ao conhecimento racional e insensível.

Há de se buscar fugir desse dualismo. Sendo por natureza um ser 
dinâmico, desde sua pequena infância este deveria se comunicar de forma 
que saiba e possa re-fazer sentidos/significados, por meio do riso e serieda-
de, saberes e cuidados, em que possa explorar vontades e possibilidades de 
aprendizagem e reconhecimento das coisas. Independente de estar na Edu-
cação Infantil ou já no Ensino Fundamental (principalmente nos primeiros 
anos), o que deve ser assegurado é que:

“É preciso garantir que as crianças sejam atendidas nas suas necessidades (a 
de aprender e a de brincar), que o trabalho seja planejado e acompanhado 
por adultos na educação infantil e no ensino fundamental e que saibamos, 
em ambos, ver, entender e lidar com as crianças como crianças e não apenas 
como estudantes.” (KRAMER, 2007, p.19)
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Ao trabalhar com as artes por exemplo, existe possibilidades de ex-
plorar, recriar, tocar, sentir e se expor como sujeito histórico e participativo. 
Para além do aprendizado racional, é preciso que este conheça, experimen-
te e aprimore sua linguagem corporal, o seu movimentar e sentir sem per-
der o respeito e o reconhecimento de com quem está lidando (quanto às 
necessidades e possibilidades do seu Ser criança):

“A familiaridade com as cores, as ideias, as linhas, as formas, as noções de 
densidade e volume, contribuem para o alargamento desse olhar crítico, 
criador e sensível às coisas do mundo, o que nos permite identificar nas 
linguagens artísticas um dos elementos culturais capazes de recuperar a ex-
pressão perdida nos equívocos do ensino predominantemente racionalista.” 
(FURTADO, s/d, p.3).

A ExPERIÊNCIA ESTÉTICA COMO FORMAÇÃO CRÍTICA 

Dias (1999) em um de seus trabalhos aponta variadas possibilidades 
de experimentar e trabalhar com os alunos qualquer arte: imagens cotidia-
nas, esculturas, fotografias, cinema, música, dança, teatro, literatura, enfim, 
formas de se permitir explorar o mundo sensível que está tão perto de nós, 
mas ao mesmo tempo obscurecido pelo tempo em que nos submetemos a 
obedecer. 

Por mais que seja tênue a linha entre a sensibilização e o didatis-
mo, no dia-a-dia é possível experimentar e proporcionar formas de colocar 
entre os conteúdos um olhar mais sensível, em que possa garantir certa 
autonomia e identificação da criança: contar, ouvir e trocar novas idéias, 
criações e experiências... Seria preciso que o professor tenha a simplicidade 
e humildade de reconhecer que não é o único detentor de conhecimento, 
não é pela faixa etária que se define o saber: há diferenças em sua forma de 
ver, sentir e se expressar no mundo que não é único, este também possui 
peculiaridades.

“Se queremos contribuir para a formação de sujeitos críticos, é fundamental 
que esses sujeitos, embora de pouca idade, possam falar e ser ouvidos. É 
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preciso também que haja espaço para a diversidade de opiniões, permitindo 
desde cedo o convívio com as diferenças. Assim como novas informações 
alimentam a construção de novos conhecimentos por parte dos adultos, o 
mesmo acontece com as crianças, que devem ter o direito de participar de 
experiências significativas, em que a informação seja aliada de novas inte-
rações.” (DIAS, 1999 p.191).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Assim como a realidade escolar e a formação do ser, nos parece que 
há uma falta de ver o outro, de dar tempo de perceber, conhecer e respeitar 
o sujeito em construção de um conhecimento maior. É preciso re-ligar essa 
ponte e construção do ser, o professor juntamente com seus alunos princi-
palmente nas primeiras fases de educação deve se aventurar ao novo, sem 
preconceitos e amarras: sentir, tocar, brincar com seus alunos, garantindo 
uma aproximação de saberes e sujeitos.

Não há uma receita ou método para tal, é preciso buscar, estudar, 
contar com apoio da comunidade para intervir não somente nelas, mas em 
sua família e realidade. A discussão é recente, daí a não desistência e aco-
modação frente a uma nova formação, o que garante que ainda há muito 
que se estudar e experimentar.
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A expressão lúdico-criativa

Rosa Elena Bautista Cely

INTRODUÇÃO

“Aprender a aprender ludocriativamente é uma possibilidade para-
digmática nesse início do século XXI. Nas diversas formas de fluidez da so-
ciedade pós-moderna, há a necessidade de compreender a diversidade dos 
indivíduos que solicitam compartilhar um espaço no processo de homini-
zação da espécie humana, implicando assim novos desafios pedagógicos.” 
professor Dr. Raimundo Dinello. 

No meu percurso profissional, a formação acadêmica junto ao es-
pírito de expressão lúdico-criativa foi caminhando paralelamente e de-
senvolvendo-se nas diversas experiências, enriquecidas com inúmeros 
interlocutores.

Acredito que daí venha o sentido criticoconstrutivo e permanente da 
minha própria ação pedagógica, junto  a crianças, jovens, famílias, colegas 
de trabalho, através dos inúmeros projetos socioeducativos e culturais de-
senvolvidos em diversas instituições. 

Esse caminhar lúdico me permite hoje reivindicar e afirmar que, “o 
potencial criativo está presente naturalmente em todo ser humano, inde-
pendentemente da faixa etária, da actividade área de actuação. Todos têm 
potencial para ser criativos e é possível desenvolvê-lo por meio da prática 
do dia a dia,  ao longo da vida”.

Esta apresentação destaca o cenário de uma escola particular como 
espaço de construção criativa e também como palco de uma prática peda-
gógica bem sucedida,  na qual as crianças são os principais autores sociais 
envolvidos no processo ensino-aprendizagem. 

Pretende dar a conhecer a realidade de uma escola tradicional, com 
suas possibilidades, aberturas e limites ante a construção de uma nova prá-
tica aberta em  prol de uma escola criativa. Não foi um caminho fácil, é 
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um caminho pedregoso, com encontros , desencontros, acertos, logros, 
alegrias, realizações, tudo muito importante para este caminhar que exige  
visão e ação participativa e multidisciplinar.

PERCURSO E REFLExÕES

Refletir sobre o nosso próprio “fazer pedagógico”, me remete a re-
pensar o conceito de prático reflexivo, discutido por Zeichner (1953),  que 
se apoia  em 3 aspectos principais:

1 - A concepção de professor como agente ativo, responssável pelo 
planejamento de seu trabalho e pelas decisões em suas práticas 
docentes, opondo-se a um modelo tradicional, de um mero exe-
cutor de tarefas definidas por outros;

2 - a valorização dos saberes tácitos dos professores, não somen-
te dos saberes acadêmicos, e sim das experiências relevantes 
vividas;

3 - o reconhecimento de que a construção da prática pedagógica é 
um processo criativo e contínuo que se aprimora ao longo da 
vida e da carreira profissional.

Para fazer a minha própria reflexão, comparo os anteriores aspectos 
com estes três conceitos:  ser professora, ser criativa, e ser uma professora 
criativa.

A minha trajetória acadêmica e profissional  foi sempre acompanha-
da e estimulada por inquietantes indagações sobre os saberes e as práticas 
docentes. Um breve relato de meus percursos  como professora faz-se, en-
tão, pertinente, para justificar minhas escolhas, sempre em busca da ex-
pressão lúdico criativa.

Nasci na Colômbia, e assim que conclui o 2º grau, optei pelo curso 
Normal, modalidade que me permitiu formar-me como professora.  Cati-
vada  pela educação, empatia e gosto pelo trabalho com crianças, optei pela 
carreira de Licenciatura em Pré-escolar e Educação Especial.
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Antes de concluir a Licenciatura, tinha como objetivo  criar a minha 
própria escola Infantil. Sonho feito realidade, que me permitiu durante oito 
anos trabalhar dentro de uma metodologia das artes criativas. Isto graças 
aos cursos paralelos e experiências, como estudante do conservatório de 
música e do Instituto de Belas Artes, que me permitiram desenvolver um 
grande interesse pelos projetos lúdicos.

Como profissional sempre curiosa e inquieta, optei por sair do meu 
país, viajando  pela América Latina, para conhecer e vivenciar outras ex-
periências e continuar a minha formação. Na Argentina e no Brasil, as re-
alidades encontradas em salas de aula, mesmo no pré-escolar, se distancia-
vam muito da realidade idealizada, que era objeto de discussão no período 
de formação e sonhada por todo professor: espaços escolares abertos, com 
propostas criativas…    

Neste percurso de viajante, de ir e voltar, encontrei no meu cami-
nho o movimento Ludotecário da Flalu- Federação LatinoAmericana de 
Ludotecas como uma proposta de educação não formal, que tinha como 
principal objetivo oferecer espaços de encontro intercultural, aberto, para 
as crianças não escolarizadas, dentro da metodologia inovadora da expres-
são lúdico criativa.

Segundo Raimundo Dinello (Presidente da Flalu  e idealizador desta 
metodologia),  

“a proposta da Pedagogia da Expressão surge diante da nova ética mundial 
em que todos têm direito ao ensino e  à educação. Hoje, diante de uma nova 
realidade evolutiva do reconhecimento do protagonismo de quem aprende 
que modifica radicalmente o paradigma pedagógico expressado atualmente 
como “aprender a aprender” por toda a vida e criativamente, para corres-
ponder aos processos de multiplicação da complexidade social. 

Pela minha formação e experiência até então, identifiquei-me facil-
mente com esta proposta que veio ao encontro dos meus próprios inte-
resses, pois ao fazer parte ativa da Flalu, viajei por alguns países, no inter-
câmbio de experiências, participando nas ações de formação, seminários de 
discussão, preparando e realizando encontros, junto a outros professores de 
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diferentes áreas, que, inconformados também com as metodologias tradi-
cionais, queriam mudar as suas próprias realidades e práticas pedagógicas, 
nos diversos entornos escolares.    

Nessa etapa, ficou muito marcada essa vivência e nova aprendizagem 
na interação de experiências com profissionais de tão diversas áreas,  lu-
doducadores de tantos países, que ainda hoje e para sempre são os amigos 
que me ajudaram a crescer profissionalmente e que até hoje marcam o meu 
percurso como professora criativa e ativa.

Além de alguns cursos de pós-graduação, em recreação e animação 
sociocultural, achei importante continuar minha formação para discutir o 
meu próprio fazer pedagógico, no contexto do mestrado em Psicologia da 
Educação e já convicta no tema de pesquisa sobre o papel das ludotecas e a 
formação dos ludoeducadores.  

Paralelamente ao mestrado, somaram-se a essa experiência, outras 
atuações já em nível profissional, ao trabalhar como Pedagoga e Superviso-
ra  Socio- educacional, da LBV (ONG), na sua sede, na cidade de São Paulo, 
durante 14 anos.

Nessa Instituição, tive a oportunidade de conhecer, revisar e cola-
borar  com minha experiência, na organização de novas propostas peda-
gógicas, frisando a metodologia ludocriativa numa rede ampla de creches 
(depois escolas de educação infantil), passando pela formação, capacitação, 
implantação e coordenação de equipes multidisciplinares de apoio, no Bra-
sil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Portugal. Programamos diversos pro-
jectos  projetos  e campanhas socio-educativas, dentro da perceptiva dos 
direitos das crianças. 

Destacaria também a organização de diferentes eventos, seminários, 
jornadas ludopedagógicas, importantes para refletir sobre os programas e 
projetos desenvolvidos; a implantação de uma rede de 40 Brinquedotecas 
(Brasil) e 5 Ludotecas (países latinos), entre outros; a participação como 
conferencista e talherista, em diferentes eventos a nivelem nível nacional e 
internacional.
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Nesse longo caminhar, fui comprovando que, na ação de formação, 
novos saberes podem ser descobertos, através da própria liberdade de pen-
sar e repensar, de recriar nossas próprias experiências, com independência, 
com imaginação, deixando fluir a curiosidade e até a simples capacidade 
de admiração e descoberta, como elementos indispensáveis para sermos 
criativos.

“Esse olhar e poder de admiração pelas coisas, tão natural nas crian-
ças e que quando nos fazemos adultos vamos perdendo”. Precisamos re-
encontrá-lo, dentro e fora de nós mesmos, com disponibilidade, com res-
ponsabilidade, com  a mente aberta, e resgatando esse EU lúdico, no nosso 
próprio interior, que nos permita sair renovados, para reinventar se for 
preciso, para trabalhar na resiliência, para saber cooperar e partilhar estas 
experiências. 

SER CRIATIVO E SER ATIVO

Ser um professor criativo traz a noção de renovação permanente, do 
bom e do relevante. O que queremos hoje dos alunos: que eles pensem, opi-
nem, descubram, aprendam-se comuniquem, desenvolvam o pensamen-
to lógico/critico, saibam agir nos diferentes espaços, e que desenvolvam a 
criatividade e a afetividade. 

Verificamos que a educação tradicional já não da dá conta de pre-
parar os alunos para o mundo de rapidez informática que a globalização 
oferece hoje e para situações mais complexas. Mais do que nunca, hoje é 
indispensável preparar, empregar e vivenciar um modelo de educação cria-
tiva que considere as ideias, os sujeitos, a escolhas, com os quais se convive 
diariamente como seres ativos e participativos que criam vínculos. 

Continuando  o meu percurso, e como o destino de uma professora 
aventureira e viajante não esta está escrito, vai-se construindo no caminho, 
mais uma vez organizei minha mala de sonhos, e desta vez empreendi  via-
gem para iniciar uma pós- graduação em jogo e ludotecas e, na sequên-
cia, iniciar  o doutorado em Barcelona. Motivada, e como sempre muito 
curiosa ante um novo empreendimento, fui ao encontro de Maria de Borja, 
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referencial permanente, de professora criativa e super ativa, outro referen-
cial importante sobre a pedagogia do lúdico e o movimento ludotecário na 
Europa. Também  tive o privilegio de conhecer o professor Saturnino de la 
Torre, nas  suas aulas de criatividade, que muito me incentivam até hoje. 
“Tudo começa, com alguns encontros, como quase tudo na vida…” 

Por escolhas com que nos deparamos na vida, optei por trancar o 
doutorado para realizar-me plenamente como mãe, uma nova e maravi-
lhosa aprendizagem, já com duas filhas portuguesas e mais uma cultura e 
realidade para explorar. 

Retomei a minha atividade profissional  quando ainda estava no pro-
cesso de imersão à para adaptação  à cultura portuguesa. 

Novas reflexões e convicções servem de fundamento e ponto de par-
tida junto à Escola Superior de Formação João de Deus, onde tive a oportu-
nidade de trabalhar como professora, organizando e ministrando módulos 
na área lúdico- pedagógica.  Lá colaborei na 1ª etapa de implantação das 
ludotecas João de Deus, como um modelo itinerante e projeto inovador 
(2001).

A experiência dessa Instituição tem muito a aportarmos a partir de 
três olhares sobre a Educação em Portugal: 

- Como uma das primeiras Escolas de formação, com seu saber pe-
dagógico,  na formação dos futuros professores e educadores; 

- como uma das maiores redes de Jardins Escolas, com seu saber prá-
tico, dentro da metodologia própria do ensino - aprendizagem; 

- e com outros projetos sociais, como as ludotecas João de Deus, 
apoio às classes menos favorecidas.

UM LEGADO DE PEDAGOGOS PORTUGUESES DO SÉCULO xIx, ENTRE 
OUTROS:

- O notável poeta João de Deus (1830-1896), preocupado com a alfa-
betização, e com a  importância da mãe como primeira alfabetizadora dos 
filhos,  publica a Cartilha Maternal (1876).
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- Logo, seu filho João de Deus Ramos (1878-1953),  participou ati-
vamente nas reformas do ensino primário, na implantação da Escola de 
Formação João de Deus, com cursos de didática pré-primaria e o Método 
João de Deus e inaugura o 1º Jardim Escola, em Coimbra (1911).

O Método João de Deus; tem uma longa tradição na educação de infância 
em Portugal. É o modelo pedagógico dos Jardins Escola, com características 
muito próprias que lhe conferem uma sólida consistência. Com a Cartilha 
Maternal, publicada em 1876, é, ainda hoje, a metodologia utilizada para a 
iniciação precoce à leitura e à escrita.
A expansão do método através da Cartilha Maternal se dá pela necessidade 
de adotar um método de leitura que ensinasse as crianças as primeiras letras 
e incutisse nestas o gosto pela leitura, base da reforma.” (revista ….)

- Maria da Luz de Deus Ponces de Carvalho (1918- 1999), como 
neta do poeta João de Deus e segunda filha do pedagogo João de Deus 
Ramos, foi a principal continuadora da sua obra.  Presidente da Associação 
de Jardins Escola, presidente da OMEP/Portugal, professora e catedrática, 
Escola Superior JD.

Hoje, essa obra é continuada por António de Deus Ramos Ponces 
de Carvalho (Presidente da Associação de Jardins Escolas João de Deus) e 
Rosário Abreu de Deus Ponces de Carvalho (diretora da Nova escola João 
de Deus Ramos), filhos de Maria da Luz, netos de João de Deus Ramos e 
bisnetos do grande poeta João de Deus.

Este percurso é importante, por ser um legado que foi passado por 
três gerações, e que me leva até a Nova Escola João de Deus Ramos, funda-
da em (1945), e que teve como 1ª diretora a professora Maria da Luz, 

CONTExTO: A APRESENTAÇÃO DA NOVA ESCOLA JOÃO DE DEUS 
RAMOS

Trata-se de uma Escola particular, que funciona na Avenida João Cri-
sóstomo, na cidade de Lisboa.  Com capacidade para cerca de 100 crianças, 
entre os três e nove anos de idade, contempla os níveis da educação Infantil 
com as quatro séries do 1ºciclo.  Esta escola não faz parte da Associação de 
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Jardins Escolas, não obstante continue a utilizar o método João de Deus, 
dentro de uma metodologia mais aberta e menos tradicional.

Nesta Escola, tive a oportunidade de trabalhar durante os últimos 
nove anos, o que me permitiu um grande reencontro, ao trabalhar de novo 
na sala de aula e fora dela, junto às crianças, suas famílias e a comunidade. 
Como professora de expressão plástica, no infantil e no 1º Ciclo, e como 
educadora titular na sala dos três anos.

Como já tinha conhecimento da proposta do Método João de Deus, 
quis compreender a sua aplicação prática no dia a dia, no contexto escolar, 
e como influiria no planejamento do meu trabalho profissional, como pro-
fessora de artes e como educadora. 

Por ser uma escola pequena, tem um quadro de funcionários 
reduzido.

Uma directora, uma professora que trabalha com a 1º e 2º series, 
outra professora para a 3º e 4º series, duas educadoras no infantil, um pro-
fessor de música e uma professora de ginástica, isto dentro de uma dinâ-
mica de trabalho sem coordenação pedagógica em que cada professor as-
sume  sua responsabilidade e planejamento individual, e duas auxiliares 
educativas. 

A PROPOSTA PEDAGóGICA E O PROCEDIMENTO DIDÁTICO

Essa escola particular, como as outras públicas dentro do sistema 
educativo português, se enquadra, dentro do calendário B, com o inicio do 
ano escolar em setembro, até junho do ano seguinte,  distribuído em três 
períodos escolares, com as férias nos meses de julho e agosto.

O primeiro passo nesta escola me obrigou a conhecer um pouco da 
sua história, o seu percurso, a sua proposta e o seu projeto educativo.  

A primeira impressão sempre nos marca, e como nova professora, 
inicialmente, percorria a escola, dia a dia, a olhar com curiosidade para os 
diversos espaços, onde seria o meu novo universo de trabalho, as salas de 
aula, os corredores e os espaços abertos, os pátios.  Este olhar se entrecursa-
va e complementava com algumas indagações junto às outras professoras, 
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com seus projetos educativos, atividades, junto aos alunos, indagando suas 
expectativas etc. Momento importante e imprescindível para conhecer o 
entorno e preparar a minha proposta de trabalho. 

Com muito respeito, mas com sentido critico e estético da obser-
vação, pensava, se como professora de arte, me seria permitido e poderia 
lidar e abaixar o que sempre chamei de poluição visual, com paredes todas 
pintadas de branco cinzento, (algumas em mal estado) decoradas ou enfei-
tadas com quadros, textos, decorações, e trabalhos estereotipados infantis, 
espalhados e expostos de forma desbordada em cada uma das salas. 

Até então o meu discurso, que  sempre tinha sido e foi enfático, nas 
ações de formação junto aos professores, na necessidade de ter um olhar e 
atuar: autocrítico no momento de avaliar e validar o fazer pedagógico. Isto 
nos diferentes contextos socioeducativos. E agora não poderia ser diferente 
ante a realidade encontrada nesta escola, e ante a necessidade de intervir de 
forma mais ativa e assertiva.

Continuei por alguns meses, com esta observação e olhar crítico 
construtivo, o que me permitiu distanciar-me do romantismo de estar 
diante de uma escola como um espaço preservado e carregado de historia e 
lembranças, pois fazia parte da tradição e legado das Escolas João de Deus, 
espaço no qual eu não poderia intervir diretamente. Mesmo que o projeto 
educativo e metodologia aqui aplicada não fosse  tão claro e tangível, tratei 
de verificar qual seria a melhor forma de apropriar-me dele para aplicá-lo 
nas aulas com os mais pequeninos e nas atividades artísticas a serem desen-
volvidas com os outros alunos da 1º Ciclo. 

Apesar  de levar sempre em consideração e respeitar essas limitações 
evidentes, quis atrever-me  a conquistar um espaço fundamentando e justi-
ficando sempre as propostas e novas iniciativas sugeridas.

Trago algumas citações que me permitem refletir sobre o meu pró-
prio olhar inicial, os temores, os desafios, o risco que seria propor um pro-
jeto para luditizar  a escola, sem que fosse considerada como intrusa, numa 
escola com uma vasta experiência.  Se até então a escola  tinha um grande 
prestigio, era respeitada e considerada boa, para que ou por que mudar?
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Torre (2005) considera que  “criativa é a pessoa capaz de olhar para 
onde as outras pessoas já olharam e ver o que os outros não viram”.  As 
pessoas criativas, segundo este autor, “elas sabem encontrar algo novo na-
quilo que para os outros é idêntico. Assim, a atitude diante de algum fato é 
fundamental para desencadear o processo criativo”.

Para Csikszentmihalyi (1988, p, 21), “a criatividade é o resultado da 
interação de um sistema composto por três elementos: uma cultura que 
contém regras simbólicas, uma pessoa que acrescente algo novo a uma si-
tuação existente e um conjunto de especialistas que reconhecem e avaliam 
a inovação”

Para outros autores,  criatividade é qualquer ato, ideias ou produtos 
que modificam uma situação já existente, ou que transformam a situação 
existente em outra.  E a definição de pessoa criativa é alguém cujos pensa-
mentos e atos modificam uma situação. 

Em alguns sistemas educativos de diferentes países ainda persiste o 
modelo de educação orientado para a reprodução de conhecimentos, para 
a memorização de conteúdos, para a visão dos resultados mais do que os 
processos,  o que inibe e dificulta nos docentes e alunos a capacidade de 
expressar-se criativamente (Praun, 205), realidade encontrada aqui em 
Portugal. 

Não obstante os docentes estarem abertos às mudanças para o de-
senvolvimento do pensamento criativo, serem os mediadores do saber e 
deixarem aflorar nos seus alunos e neles próprios o que têm de melhor no 
que diz respeito a habilidades e competências, e contribuem para que todos 
enfrentem a complexidade e os desafios atuais 

UMA PROPOSTA PARA luditizAR E COLORIR OS ESPAÇOS DA ESCOLA.

A primeira incursão foi luditizar pouco a pouco, os diversos espaços 
da escola: a entrada, os corredores, o refeitório, a sala de dormir e os pátios 
de recreio. Depois, as salas de aula. Finalmente a implantação do “atelier 
de artes”
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Fomos mudando as cores das paredes, pintamos de branco os móveis 
escuros, organizamos painéis para as exposições de trabalhos, decorações 
especiais e de acordo com os diversos projetos educativos, painéis exterio-
res, pintados pelas próprias crianças etc.. Tudo dentro de uma atividade de 
reciclagem permanente. 

Fomos organizando e realizando as festas, atividades escolares, saí-
das, entre outras, a partir de um ambiente lúdico e de participação coletiva. 

Apesar de encontrar alguma resistência inicial óbvia por parte dos 
profissionais (com muitos anos de experiência, nesta escola), perante al-
guém novo que chega  querendo opinar, fazer e mudar, com novas propos-
tas, pouco a pouco consegui intervir ludicamente e ganhar espaços que se 
foram transformando mês a mês, ganhando cor e alegria. No transcurso 
dos anos, tanto a diretora como as professoras foram contagiadas por essa 
expressão lúdicocriativa que se manifestava em todos os momentos e es-
paços importantes de interação educativa e  que foi  transformando  a cara 
da escola. Vivemos momentos de encontros e desencontros, algumas dis-
cussões por ter que sair da zona de conforto, ante a necessidade de pensar, 
repensar, reinventar, intervir e participar ativamente num compromisso 
coletivo. 

Como educadora na infantil, tive autonomia e receptividade para 
programar a proposta.  Já como professora de arte,  tive um caminho menos 
fácil, não obstante com resultados muito gratificantes. 

As crianças sempre al, muito curiosas, espertas, abertas, expres-
sivas ao encontro das propostas, das novidades, descobrindo, obser-
vando, intervindo, como verdadeiras protagonistas desse processo de 
ensino-aprendizagem.

A criança que esta em pleno processo de desenvolvimento necessita 
de espaços de afirmação, onde pode manifestar seus sentimentos, pensa-
mentos, gestos, onde pode e é permitido tocar, mexer, fazer, errar, corri-
gir, refazer, expressar-se criativa e ludicamente enquanto sujeito singular. É 
nesses espaços que ela pode ser protagonista.
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Já o refere Torre (2005) que a criatividade pode modificar a maneira 
como os sujeitos vêem as coisas que os cercam, a forma de se relaciona-
rem e sua atitude diante dos desafios e dos problemas. Considera, assim, 
que a criatividade deve constituir o elemento norteador  de todo o sistema 
educativo.

Nesta escola, o comprometimento de todos foi vital para que essas 
mudanças acontecessem de forma transversal e interdisciplinar, no só nas 
salas de aula, como fora delas, e em todos os momentos do processo educa-
tivo: saídas, visitas pedagógicas, festas, reuniões com pais. 

A transdisciplinaridade, aqui necessária, foi uma ponte e diálogo en-
tre as disciplinas ditas muito importantes na carga horária da escola (o por-
tuguês, a matemática e o estudo de meio) com a expressão plástica, que veio 
auxiliar no desenvolvimento integral, procurando potencializar os talentos 
e habilidades das crianças em todas as suas expressões e a partir delas, tra-
balhar as capacidades individuais e de equipe.  

Dentro dessa nova perspectiva, o ensino das artes no primeiro ciclo 
da escola deixou de ser uma aula isolada e simples para fazer desenhos li-
vres ou trabalhos manuais sem razão ou a elaboração de “lembrancinhas” 
para festejar o dia dos pais. Não que isto não fosse importante também.

O primeiro passo desse processo foi o desafio lançado aos alunos, 
acostumados sempre a esperar e receber as orientações do professor sobre o 
que fazer e como fazer,  para pensar no  que queriam fazer, escolher, opinar 
e expressar,  com liberdade, sobre as perspectivas que tinham.  

Não foi um exercício fácil de concretizar. Depois de algumas tentati-
vas e motivações, lá fomos chegando.

A partir daí, conseguimos que participassem no planejamento, previ-
são dos objetivos, atividades, recursos e estratégias que queríamos alcançar 
durante cada ano escolar. Eles  ajudaram  a construir os próprios Projetos.

Era preciso também que os outros docentes da escola constituíssem 
a ponte entre os saberes tradicionais, ministrados em suas aulas, e as ativi-
dades interessantes e produtivas, ministradas de forma não convencional 
das minhas aulas, cruzando os conteúdos com a Língua Portuguesa, Mate-
mática e Estudo do Meio.  
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Outro aspecto muito positivo foi ter turmas pequenas e com idades 
integradas, além de um horário bom que a diferencia de outras escolas, 
não se limitando  a uma hora e sem os dois períodos integrados nas tardes, 
muito bem aproveitados. 

Contamos igualmente com a participação e intervenção ocasional 
dos pais. 

E saímos do entorno escolar para utilizar e aproveitar ao máximo os 
recursos da comunidade, em geral. 

Foi necessária também a recuperação, reorganização, e adequação 
da sala multiuso, transformada num “atelier colorido”, que deu inicio a um 
fecundo trabalho criativo interdisciplinar, além da utilização de outros es-
paços abertos, como os pátios da escola. Espaços para um relacionamento 
harmonioso entre os grupos e o aprimoramento de valores humanos.

Considerando que as aulas de artes contribuem para o desenvolvimento de 
inúmeras habilidades necessárias ao convívio social, como a cooperação, a 
sociabilidade, o espírito crítico, o senso de organização, o senso estético, as 
atividades desta disciplina devem transcender a rigidez do ensino tradicio-
nal. (Torre, Saturnino de la. Uma escola para o século XXI, pg. 145)

UMA ExPERIÊNCIA DIDÁTICA PARTIR  DO CONTExTO CULTURAL 
PORTUGUÊS

Como estrangeira e imigrante em vários países  onde já morei, tive 
o privilegio de conhecer e vivenciar outras culturas. Sempre admirei e res-
peitei o patrimônio cultural de cada um delas, nas suas diversas manifesta-
ções, nas crenças, tradições, organizações e costumes que qualificam nossas 
sociedades.

Como professora, arte-educadora, e dentro da expressão ludicocria-
tiva, vejo os incalculáveis aportes e valor educativo do patrimônio cultural 
tangível e a expressão das culturas através de suas realizações materiais, seja 
histórico, artístico, imaterial ou de qualquer outra natureza.  

Ao ler  o capítulo 20, Didática no contexto cultural: novos cenários e 
tendências educativas, pg. 331 de Laia Coma, identifiquei-me plenamente 
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com suas conclusões e ideias. E quis trazer e partilhar neste evento uma 
experiência e prática educativas, realizada na Nova escola João de Deus no 
ano escolar 2011-2012.

Portugal é um país com uma riqueza cultural incalculável. Um país 
de arte e de artistas.  Como trazer tal variedade de manifestações para den-
tro da escola?

Surgem algumas interrogações  e problemáticas que, junto com os 
alunos, passamos a  responder e solucionar, através do projeto “O melhor 
de Portugal na minha escola”

Se hoje educar a partir  do e  com o patrimônio cultural é definitiva-
mente educar na diversidade cultural,  fomos ao encontro dela.

A Didática cultural deve transcender as salas de aula,… “a cultura de 
nossos povos e cidades , como o patrimônio cultural que eles possuem, é vivido 
e refletido nas ruas, nas praças, entre as pessoas. Nosso desafio é, pois, sair das 
salas de aula e pisar nas cidades”…

Foi exatamente isso que fizemos dentro do projeto: sair do âmbito 
escolar para descobrir, observar, apreciar, reconhecer e recriar a arte portu-
guesa, nas suas diversas manifestações: 

•	Pisar nas ruas de Lisboa, ao encontro das calçadas portuguesas.

•	Descobrir as cores e técnica dos azulejos, nos castelos, museus, 
estações...

•	Conhecer e recriar os bordados portugueses. 

•	Passar fio a fio pelas filigranas.

•	Construir e viajar no nosso próprio eléctrico.

•	Mergulhar na música com o fado e as danças das marchas 
populares.

Foi um projeto desenvolvido com participação total dos alunos, em 
todas as suas etapas, durante o ano escolar e a partir de um trabalho de 
pesquisas e ações: 
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•	Organizamos e elaboramos, em conjunto, o cronograma anual do 
projeto

•	Escolhemos  e selecionamos  as manifestações artísticas e os 
artistas.

•	Realizamos visitas pedagógicas em museus, ruas, praças, estações 
de metrô etc.

•	Os alunos apresentaram seus trabalhos de pesquisa (individual/
grupo)  aos colegas; fizeram leituras de imagens, de obras de arte; 
aprenderam novas técnicas de arte e as recriaram junto aos traba-
lhos de artesãos e artistas.

•	Foram convidados alguns artistas para falar da sua vida e obra.

•	Os alunos envolveram,  de maneira diversa,  seus pais, família e 
amigos.

Depois de meses nessa viagem ludicocriativa, a etapa final foi  pre-
parar a 1a Feira Exposição de Arte Portuguesa, recriada pelos alunos e par-
tilhada com toda a comunidade educativa: artistas convidados, pais, fami-
liares, professores, auxiliares...  com o protagonismo absoluto dos alunos. 

Segundo Torre (2009, p57) “a essência do criativo exige três condi-
ções: a) potencial ou capacidade, b) geração de algo novo e diferente per-
tinente com os valores, c) a comunicação ou expressão de uma idéia, reali-
zação ou proposta”

Acredito que estas três condições se deram neste projeto educativo 
específico, uma vez que  todos participaram de maneira decisiva para o êxi-
to do projeto,  principalmente os alunos que foram protagonistas criativos 
e felizes! 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho de reflexão é sempre necessário, por vezes solitário, e, na 
sua maioria, coletivo  e interdisciplinar. 
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É  no transcurso e conviver pelas diversas instituições educativas, 
é em todos os  momentos pessoais e profissionais e na  interação da vida 
quotidiana  com os outros que vamos aprendendo, aprimorando e enrique-
cendo o nosso EU lúdico e criativo. Nelas devemos deixar a nossa marca.  

O impulso lúdico es fuente de vida, es el que harmoniza al homo-sapiens y al 
homo-ludens; demos espacio y tiempo livre al homo-ludens. (Dinello, 1996, 
p. 51)

E preciso querer ser criativo, permitir a manifestação da criatividade, 
a socialização das ideias para o coletivo e ampliá-las no processo de criação 
permanente…

Quando um coletivo escolar tem  disponibilidade e abertura para a 
inovação, uma proposta ludocriativa pode vir a transformar: o ser, o saber, 
o fazer, o querer…!

Esta última experiência e trabalho na Nova Escola João de Deus só 
foi possível pela oportunidade, apoio, abertura e liberdade de ação ofereci-
da pela diretora, espaço conquistado ao longo do tempo.Graças, também, 
à acolhida, aceitação e ao comprometimento, das  professoras nas diversas 
iniciativas propostas, e  que por vezes nos faziam sair das nossas zonas de 
conforto e olhar tradicional para embarcar em novas e estranhas aventuras 
criativas.   

Uma escola pequena, mas com grande expectativa de crescer e re-
construir-se em prol de uma escola criativa, e que me permitiu, ao longo 
destes anos,  reencontrar-me com as crianças que muito me ensinaram e 
hoje me convidam a fazer uma avaliação crítica deste caminhar. 

“Viver não é necessário, necessário é criar”
                                                         Fernando Pessoa
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A fotolinguagem como metodologia 
transdisciplinar

Álvaro A. Schmidt Neto1

Atualmente a complexidade da realidade pode desencadear nas or-
ganizações e instituições problemas de comunicação entre as pessoas e as 
diferentes disciplinas. Isso porque as interfaces entre as diferentes especia-
lidades vão se atrofiando e dificultando a interação e a compreensão mútua. 
Além disso, nem sempre os personagens de um diálogo estão sintonizados 
no mesmo plano de realidade. Nem sempre eles falam do mesmo lugar, ou 
seja, observando o objeto com o mesmo foco e intensidade.

Como estratégia didática para fortalecer o intercâmbio entre dife-
rentes áreas, criamos a dinâmica da fotolinguagem. Os resultados, colhidos 
em grupos de formação de professores e de profissionais da área da saúde, 
demonstram que essa técnica pode funcionar como uma excelente meto-
dologia transdisciplinar no aprimoramento da comunicação e da interação 
entre as pessoas. 

Elegemos essa metodologia como transdisciplinar uma vez que a sua 
concepção e aplicação junto a grupos humanos de diferentes áreas de atu-
ação contemplam os conceitos da complexidade, dos níveis de realidade e 
da lógica do terceiro incluído, aspectos que definem, segundo Nicolescu 
(2008), a transdisciplinaridade.

***

No nosso trabalho em ambientes corporativos costumo fazer uma 
abordagem simbólica para sensibilizar os grupos sobre a importância da 

1  SCHMIDT NETO, Álvaro A. A fotolinguagem como metodologia transdisciplinar. In: SUANNO, Marilza Vanessa 
Rosa; DITTRICH, Maria Glória e PUJOL MAURA, Maria Antónia. (Orgs.) Resiliência, Criatividade e Inovação: poten-
cialidades transdisciplinares na educação.Goiânia: UEG/Ed. América, 2013.
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atuação do líder nas organizações e instituições. Essa abordagem é chama-
da de dinâmica do copo d’água, que descrevemos abaixo:

Imagine um copo de água. Dê um gole. Sinta o sabor. Agora, coloque 
um pouco de açúcar no copo, mexa bem e experimente. A água parece bem 
mais gostosa, bem mais docinha, não? Muito bem, pergunto a você: onde 
está o açúcar? Você consegue ver o açúcar dentro do copo? Não, claro que 
não! Você sentiu que a água está com um sabor bem diferente, que está 
doce, mas você não consegue ver o açúcar, ou seja, você não vê aquilo que 
transformou a água. Simbolicamente podemos dizer que o líder é o açúcar 
e a água os liderados. O líder não aparece, mas transforma a sua equipe e 
deixa-a bem mais eficiente ou saborosa. Diferente do chefe autoritário que 
quer aparecer sempre, o líder é um açúcar que desaparece no meio da sua 
equipe e deixa espaço para cada sujeito aparecer e desenvolver ao máximo 
o seu potencial criativo e produtivo.

Essa imagem simbólica do copo de água com açúcar exige do sujeito 
o exercício da abstração. Piaget (1998) designou de abstração o momento 
em que o sujeito transcende o objeto e passa a trabalhar com a representa-
ção ou com um conceito do objeto. O universo do pensamento é formado 
por inúmeras representações e conceitos que foram abstraídos da experiên-
cia. Se o leitor nunca tomou um copo de água com açúcar fica bem difícil 
para ele saborear essa imagem. Mas caso o leitor já tenha tido essa experi-
ência, o sabor e a sensação do copo de água passam a ser representados em 
sua mente, e com muita facilidade podemos conversar sobre esse assunto.

Nossa vida é repleta de experiências que são representadas por ima-
gens e ideias que foram abstraídas da relação que estabelecemos com os 
objetos. Por isso a abstração é extremamente importante na construção do 
conhecimento. É a partir das abstrações que podemos criar nossa lingua-
gem e ordenar nosso pensamento.

A abstração também significa transcender o objeto retirando dele 
aquilo que é significativo e pertinente na busca cognitiva do sujeito. A 
experiência é importante para entrarmos em contato com o objeto; de-
pois disso, a representação que temos do objeto passa a exercer um papel 
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mais preponderante e suplanta a necessidade de se retornar à experiência. 
Isso significa que você não precisa tomar um copo de água com açúcar 
novamente para entender do que nós estamos falando. Assim, a abstração 
transcende o objeto da experiência.

Vamos supor que depois de refletir sobre essa imagem você ficou 
com vontade de tomar um copo de água com açúcar para recordar seu 
sabor e sensação. Você retorna à experiência com uma nova atenção e 
buscando uma abstração ainda mais precisa e profunda da anterior. Desse 
modo, podemos dizer que essa nova experiência aprofunda a sua represen-
tação do objeto e lhe permite uma percepção mais apurada e significativa. 
Experiência e abstração possuem, portanto, uma relação dialógica. 

Na visão de Edgar Morin (2006), a relação dialógica se estabelece 
entre opostos que ora são antagônicos e ora são complementares. Por isso, 
experiência e abstração criam um jogo de interdependência, que permite 
ao sujeito aprofundar seu conhecimento. Esse jogo dialógico entre experi-
ência e abstração mostra o quanto a transcendência do objeto é importante 
na construção da aprendizagem. Transcender o objeto não significa superá-
-lo, muito menos eliminá-lo. Transcender o objeto significa abstrair dele 
um sentido, que pode ser aprofundado a partir de novas experiências ou de 
associações com outras abstrações.

Se falarmos agora de um copo de água com mel, por exemplo, você 
logo associa o sabor do açúcar com o mel, certo? Água com mel é outra abs-
tração que pode ser associada à água com açúcar. E podemos então compa-
rar uma com a outra. Você prefere como? Com açúcar ou com mel? Se esti-
ver em dúvida, volte à experiência. Voltando à experiência, suas abstrações 
serão enriquecidas e sua decisão entre uma e outra será mais convicta. Isso 
é o que chamamos de dialógica entre experiência e abstração, que apesar de 
antagônicas são complementares.

***

A vida moderna nos chama para todos os lados e temos que lançar 
nossa atenção para diferentes objetos ao mesmo tempo. São inúmeras ati-
vidades que nos levam a um estresse enorme. Passamos ao longo do dia - e 
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às vezes à noite - por diferentes experiências que mais nos dispersam do 
que nos concentram. Muitas vezes sentimos que fizemos muitas coisas, mas 
nem ao menos nos lembramos de tudo o que realizamos. A sensação é de 
que estávamos ligados no “automático”.

Isso significa que nem ao menos refletimos sobre muitas das expe-
riências que temos durante o dia. Essas experiências são muito pouco sig-
nificativas em termos de aprendizagem, exatamente porque não estamos 
refletindo sobre elas ou, ainda, porque não estamos transcendendo o objeto 
e abstraindo o sentido que ele pode nos oferecer. Ter muitas experiências 
sem o tempo necessário para a reflexão do seu significado pode ser bastante 
cansativo e estressante. Além disso, na ausência da reflexão, a ação pode 
gerar muitos erros e ineficiência, principalmente diante do inesperado. As 
pessoas que agem no “automático” são muitas vezes surpreendidas com as 
emergências e ficam paralisadas e com o olhar perplexo diante daquilo que 
na verdade está lhe pedindo inteligência e criatividade.

Treinar as pessoas nos ambientes de trabalho é fundamental para 
toda organização, mas é preciso diferenciar treinar de condicionar. O con-
dicionamento exige obediência, enquanto a aprendizagem é parceira da re-
flexão e da abstração. A aprendizagem pode gerar condicionamento, mas o 
condicionamento nunca gera aprendizagem. Por isso, a mediação pedagó-
gica dos processos, métodos e rotinas de trabalho deve passar pela reflexão 
de seus significados e sentidos, que na maioria das vezes transcendem a 
ação em si. O sentido de uma ação é sempre mais abrangente e envolve 
outros planos de realidade.

Atuando como professor universitário e educador em saúde, perce-
bemos que a cada dia as pessoas estão menos dispostas a refletir sobre  suas 
ações. As exigências de produtividade e eficácia levam os sujeitos a agirem de 
modo mais pontual. Normalmente estão mais preocupados com a parte do 
que com o todo, ou ainda, têm mais dificuldade em relacionar a parte com 
o todo e o todo com as partes. Em outras palavras, o sujeito tem dificuldade 
em perceber o significado do seu trabalho com relação aos outros e com o 
todo da organização. As pessoas estão cada vez mais isoladas e fazendo do 
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seu trabalho uma grande ilha de problemas cercada de não-solução por to-
dos os lados.

Muitos profissionais e estudantes têm dificuldade de refletir, relacio-
nar, associar e comparar. De olhar o objeto com outros olhos e ir além do 
seu ponto de vista. De perceber o não percebido. De enxergar o que ainda 
não se revelou. De interpretar o incompleto. De ir além do que foi dito. 
Enfim, sentimos que falta o olhar simbólico.

Schuon (2006) afirma que o símbolo tem duas vantagens em relação 
à racionalização:

Em primeiro lugar, longe de se opor artificialmente ao que expressa, 
é, de fato, um aspecto ou uma “encarnação” dele; em segundo lugar, em vez 
de sugerir apenas um aspecto de uma determinada realidade, manifesta 
vários de uma só vez (pg.24).

O pensamento simbólico, portanto, trabalha com a complexidade da 
realidade e mostra os seus diferentes planos de significado e de interpreta-
ção. O sentido do objeto não se reduz a uma única visão, mas, ao contrá-
rio, se abre para diferentes interpretações. Isso significa que o pensamento 
simbólico incentiva a comparação, a associação e a ligação entre diferentes 
planos de realidade. Assim, o objeto não é reduzido a uma única visão, mas 
aberto a representar outras possibilidades que tenham sentido e que sejam 
coerentes com aquilo que o objeto apresenta.

Basarab Nicolescu (2005) diz que um símbolo nunca pode ser consi-
derado num sentido último e exclusivo. O fato do símbolo exprimir as leis 
da unidade na diversidade faz dele um objeto de múltiplas faces, exigindo 
daquele que se utiliza dele a capacidade de observá-lo simul-taneamente de 
diferentes pontos de vista. Por outro lado, o autor salienta que o número 
indefinido de aspectos de um símbolo não significa que ele seja impreciso, 
vago ou ambíguo, mas é o contrário que é verdadeiro, pois uma definição 
exata sempre implica uma inexatidão de sentido, uma vez que essa defini-
ção nunca irá abarcar o objeto como um todo em suas inúmeras possibili-
dades interpretativas e nos seus indefinidos planos de realidade.

Nicolescu (Ibid.) mostra que o símbolo é uma chave para interpre-
tarmos a realidade em seus múltiplos planos de significado sem que uma 
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interpretação seja necessariamente a negação de outra, mas uma possibili-
dade de sentido contida no próprio objeto. Nasr (1977) diz que no mundo 
moderno, pós Renascimento, os símbolos, na natureza, se tornaram fatos, 
entidades em si mesmas que estão totalmente divorciadas de outras esferas 
de realidade. Isso significa que o objeto pouco a pouco vai se reduzindo e se 
restringindo a uma única e exclusiva interpretação. Isso explica a dificulda-
de que as pessoas têm hoje para refletir, interpretar, relacionar e comparar. 
Cada vez mais o universo é reduzido a particularidades, e cada vez mais 
essas particularidades são tomadas como universais e absolutas, apesar de 
serem apenas um ínfimo aspecto da realidade.

Marco Pallis (1973), filósofo inglês adepto do alpinismo, afirma que o 
simbolismo é um meio perfeitamente adaptado para a comunicação de ver-
dades que de outro modo seriam inexpressáveis, pois são de um caráter tão 
fundamental que desafiam os métodos analíticos da linguagem comum. Esse 
autor narra em seu livro O caminho e a montanha o simbolismo do caminhar 
e do escalar uma montanha, mostrando que o sentido de cada ação pode ir 
muito além de sua aparência corriqueira. Essa descrição da escalada de uma 
montanha pode ser associada ao princípio da ecologia da ação descrito por 
Morin (apud. Moraes, 2008), em que há uma cooperação entre o sujeito e o 
seu meio em suas mútuas interações. Escalar uma montanha pode simbolizar 
a conquista de um recorde, a elevação da alma, um momento de paz e solidão 
etc. Assim, olhar o mundo simbolicamente é ir além daquilo que aparente-
mente se apresenta em cada ação e em cada gesto; é alcançar outros sentidos 
que a realidade descortina à nossa frente.

***

Gerar a condição da interpretação simbólica tem como consequên-
cia a exigência de um sujeito mais participativo e presente. A escola tradi-
cional e os modelos de treinamento de pessoal baseados na memorização 
de conceitos e na reprodução de conteúdos acabam por afastar o sujeito do 
seu compromisso com a aprendizagem. Quantas vezes, na nossa formação 
escolar, estudamos apenas para fazer as provas e exames e nunca pensando 
em nosso desenvolvimento pessoal? 
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O filósofo franciscano Duns Scot (1265-1308) fala do conceito de ec-
ceidade (também conhecido como ipseidade) que, segundo Lalande (1999, 
pg.280) significa “o que faz com que um indivíduo seja ele mesmo e se dis-
tinga de qualquer outro”. Esse nos parece ser um conceito fundamental no 
processo de aprendizagem e de desenvolvimento das pessoas, pois não se 
constrói conhecimento na ausência do sujeito. Um sujeito presente é aquele 
que é ele mesmo e se distingue de todos os demais. Um sujeito presente é 
aquele que não teme ser e expressar aquilo que é. 

O trabalho de fotolinguagem que desenvolvemos permite um estado 
em que não há rótulos e respostas padronizadas. Trata-se de um exercício 
de interpretação simbólica, em que todo ponto de vista é válido, desde que 
apresente certa coerência e logicidade, pois nenhuma analogia, associação 
ou comparação irá se sustentar na ausência de critérios. Esses critérios, 
acreditamos, são dados a partir da presença do sujeito - ou da sua ecceida-
de, segundo Duns Scot.

Essa abertura do objeto para múltiplos sentidos a partir dos dife-
rentes olhares coloca o sujeito como central no processo de aprendizagem. 
Essa nova posição é que permite o espaço para a reflexão, ou o espaço da 
interpretação, do inacabado, do que ainda está passível de ser concluído. 

***

A dinâmica da fotolinguagem tem se mostrado um excelente ins-
trumento para o exercício do pensamento simbólico. A imagem provoca 
relações, associações e comparações, além de permitir certa liberdade, pois 
não estamos mostrando as imagens para serem descritas, mas para serem 
associadas com a realidade de cada participante da dinâmica. Trata-se de 
um exercício de abstração, na medida em que o participante deve transcen-
der o significado imediato da imagem.

Na dinâmica da fotolinguagem dividimos as imagens em blocos de 
conteúdos. No primeiro, costumamos escolher imagens com diferentes ní-
veis de realidade que tenham a ver com a realidade profissional do gru-
po. Caso o grupo seja de profissionais de saúde apresentamos imagens que 
retratem o ambiente hospitalar. No segundo bloco apresentamos imagens 
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que estão associadas a estados emocionais, como paixão, raiva, medo, desa-
fio, insegurança, isolamento, amor, tristeza, companheirismo etc.

Há também o bloco das imagens associadas aos nossos projetos e 
buscas. Nessas imagens podemos projetar nossos planos e objetivos mais 
profundos. Existem ainda algumas imagens abstratas, que permitem asso-
ciações totalmente livres e abertas à imaginação de cada participante.

Após a apresentação das imagens o silêncio é quebrado e falas sur-
preendentes animam o ambiente de aprendizagem. A cada fala surgem 
outras de modo cada vez mais espontâneo. Às vezes o comentário de um 
participante sobre uma imagem específica incentiva outros comentários e 
disso um debate pode ganhar corpo. Enfim, é importante que o facilitador 
deixe o grupo decidir o seu caminho e que as abstrações sejam feitas e ela-
boradas a partir do universo de cada participante.

A imagem abaixo apresenta a relação entre médico e paciente. Po-
demos dizer que se trata de uma imagem que aborda a questão da huma-
nização nos hospitais, como a aproximação entre médico e paciente, por 
exemplo.

Surpreendentemente, num dos nossos grupos de trabalho, um dos 
participantes interpretou essa imagem como a falta de calor humano nas 
nossas relações, uma vez que elas são feitas com luvas. Não há um contato 
direto e franco entre as pessoas. Na verdade elas se relacionam através de 
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luvas. É evidente que essa interpretação é possível e, sem dúvida, apresenta 
um aspecto totalmente fora do padrão. Essa situação mostra o poder da abs-
tração e da interpretação simbólica. As imagens não são fechadas, e como 
a realidade, permitem inúmeras interpretações, que exigem, claro, certa 
coerência na sua argumentação. Fundamentalmente, esse exercício mostra 
para todo o grupo que a realidade é multifacetada e multissignificativa.

Num curso de formação docente transdisciplinar organizado pelo 
grupo de pesquisa Ecotransd/CNPq, tivemos duas visões bem distintas da 
imagem a seguir. 

Uma afirmava que essa imagem mostrava que o homem havia en-
contrado uma luz em sua caminhada, enquanto outra dizia que ele iria ser 
atropelado pelo trem que estava vindo de encontro a ele. Ou seja, a mesma 
foto comporta interpretações antagônicas, e que são possíveis, o que pas-
sa a oferecer um excelente exemplo vivo da realidade complexa na qual 
estamos inseridos, em que encontramos elementos antagônicos e comple-
mentares simultaneamente. Desse exemplo podemos compreender melhor 
a importância do diálogo e da construção do conhecimento a partir do 
jogo dos contrários que é parte integrante da natureza e dos ecossistemas. 
Lembramos que toda essa discussão parte da interpretação do sujeito, ou 
seja, é a partir da ecceidade de cada um que os conceitos são construídos e 
aprofundados na dinâmica da fotolinguagem.
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Outro exemplo significativo ocorreu num grupo de colaboradores 
jovens que atuam nas áreas da farmácia, almoxarifado e enfermagem de 
um hospital. Um jovem deste grupo observou a foto abaixo e disse que ela 
simbolizava a realidade dos diferentes setores dentro de um hospital, em 
que cada setor é representado por uma corda de uma cor específica, mas 
que está interconectada com as demais.

É importante salientar que esse jovem não possuía os conceitos te-
óricos da complexidade, mas que teve a intuição da complexidade da rea-
lidade que o cerca a partir do símbolo dos nós. Como nos ensina Moraes 
(2008, pg. 65), “consciente ou não, nosso ser é operacionalmente inter e 
transdisciplinar, não tanto como uma circunstância aleatória, mas como 
uma exigência intrínseca constitutiva e operacional de nossa corporeidade 
envolvida no processo de conhecer.” O que constatamos é que o elemento 
ontológico se torna presente nesse tipo de estratégia didática, pois as fotos 
possibilitam e convidam o sujeito a associá-las com a sua realidade. Isso 
traz grandes benefícios em termos de aprendizagem, pois a realidade passa 
a ser vista e entendida como complexa e não seccionada nem separada.

***
Segundo Basarab Nicolescu (2008), a transdisciplinaridade se sus-

tenta em três princípios: o da complexidade, o dos planos de realidade e 
o da lógica do terceiro incluído. A dinâmica da fotolinguagem contempla 
esses três princípios.
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As diferentes possibilidades de interpretação das imagens mostra a 
complexidade da realidade com os seus contextos antagônicos e comple-
mentares. Isso contempla a visão complexa da realidade com o seu jogo 
de opostos, que ilustra de modo didático a ideia de Morin (2006) de que 
complexidade é “aquilo que é tecido junto”.

Os planos de realidade também são contemplados quando estabe-
lecemos imagens com múltiplos enfoques. Além do foco no trabalho es-
pecífico de professores ou profissionais de saúde, há também focos em 
sentimentos, estados existenciais, visões de futuro, enfim, aspectos que ex-
trapolam realidades únicas ou limitadas. Esse exercício permite ao sujeito 
associar o seu trabalho com o seu destino, com as suas buscas e com a sua 
felicidade e sentido de vida.

O terceiro incluído se faz presente na partilha de diferentes pontos 
de vista, que apesar de antagônicos, também se complementam a partir do 
diálogo que se estabelece entre as diferentes tendências. Esse nos parece 
um elemento fundamental nessa dinâmica, uma vez que as organizações 
empresariais sofrem cada vez mais com problemas de comunicação entre 
as pessoas. 

Essa dinâmica colabora para o movimento de conscientização da 
necessidade do diálogo nos diferentes grupos de trabalho. De modo sutil e 
sensível coloca o sujeito em posição favorável para se colocar no lugar do 
outro. Além disso, fortalece a percepção de que a realidade não é binária, 
mas ao contrário, se apresenta com diferentes possibilidades de interpreta-
ção, que facilitam a flexibilização de posições rígidas e unilaterais tão co-
muns em nossos ambientes organizacionais.  
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A implementação das novas ações pedagógicas 
de inclusão no CEPAE/UFG

Danielly Cardoso da Silva, CEPAE/UFG1

Pitias Alves Lobo, CEPAE/UFG2

Thales Cavalcanti e Castro, CEPAE/UFG3

Ao abordarmos um tema de tamanha relevância, diante de um cená-
rio escolar historicamente enraizado nas tentativas de enquadramento aos 
comportamentos “desejáveis” de rendimento, eficiência e eficácia de apren-
dizagem diante dos padrões da ordem do capital, observamos possibilida-
des educativas frente a contradições identificadas estruturais, excludentes e 
até mesmo eugênicas4 de educar (TAFFAREL, 1993).

Traçar elementos para essa construção anti-hegemônica significa 
historicizar a trajetória da comissão de inclusão da escola, que é compos-
ta, atualmente, de cinco professores das subáreas disciplinares, sendo dois 
coordenadores pedagógicos (1ª Fase e 2ª Fase/Ensino Médio), pelo psicó-
logo e uma técnica em assuntos educacionais. Na trajetória da comissão 
tem sido realizada uma reunião mensal ordinária, para planejamento das 
ações nos casos identificados com dificuldades de aprendizagem e/ou super 
dotação. No período de 2011 a 2012, na perspectiva da formação dos pro-
fessores da escola e da comunidade escolar, foram feitas sessões de filmes/ 
debates mensais que trataram de diferentes temas, patologias, deficiências, 
altas habilidades e dificuldades de aprendizagem identificadas no interior 
da escola.

Além disso, no coletivo de professores em cada fase de ensino há 
reuniões de planejamento para o atendimento especializado. Contudo, a 

1 Técnica em Assuntos Educacionais da Universidade Federal de Goiás; daniellyc16@gmail.com

2 Professor Assistente II do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicado à Educação da UFG; pitiaslobo@live.com

3 Psicólogo do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicado à Educação da UFG; thales@ufg.br

4 Terminologia utilizada como uma política de melhoria/ aprimoramento racial, e que foi intensificada no período 
do Estado Novo brasileiro.
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nosso ver, o caráter das reuniões e ações ainda encontra-se nos marcos tra-
dicionais, sendo insuficiente nos termos da lei que regulamenta o atendi-
mento educacional especializado.

Diante das dificuldades educacionais, estar atento às demandas es-
pecíficas e singulares dos alunos identificados com necessidades educativas 
especiais (NEE) demanda atividades compensatórias e de enriquecimen-
to curricular. Como atesta a Resolução CNE/CEB nº 04 de 2 de outubro 
de 2009, que trata das diretrizes operacionais do atendimento educacional 
especializado:

Art. 2º O AEE tem como função complementar ou suplementar a formação 
do aluno por meio da disponibilização de serviços, recursos de acessibili-
dade e estratégias que eliminem as barreiras para sua plena participação na 
sociedade e desenvolvimento de sua aprendizagem. (MC/CNE/CEB, 2009)

Ao refletirmos sobre o esforço dos legisladores a partir das deman-
das sociais, movimentos de luta e dos fóruns de debate e discussão sobre 
a educação especial, é notório um avanço nas políticas de acessibilidade, 
especialmente no campo das estruturas e materiais. Contudo, há uma de-
fasagem de ação pedagógica coletivamente organizada, de procedimentos 
didático-pedagógicos, dentro de uma ação educativa que carece de forma-
ção continuada, somada à ausência de mais profissionais para atender as 
demandas da perspectiva inclusiva na modalidade da educação especial.

A educação especial consiste numa modalidade educacional que 
perpassa todas as demais: educação infantil, ensino fundamental, educação 
de jovens e adultos, ensino médio e a educação superior, sem se esquecer 
dos cursos profissionalizantes e das modalidades informais, que se encon-
tram além do território escolar. Para se efetivar a perspectiva inclusiva na 
educação especial, é preciso ir além dos aspectos didático-pedagógicos, da 
capacitação profissional e das adequações físicas, faz-se necessário romper 
com o paradigma do preconceito e da exclusão. 

Neste sentido, a proposta da comissão é promover ações de mobili-
zação em toda a instituição, entre docentes, discentes, servidores técnico-
-administrativos, gestores e a comunidade em geral, a fim de compreender 
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que incluir significa tornar acessível aquilo que já é de direito comum a 
todos os cidadãos.

Nessa composição é fundamental organizar atendimentos, ativida-
des e intervenções pedagógicas, que consolidem o direito do aluno especial. 
Para isso, apresentamos uma proposta de fluxo de atendimento5, contando 
com a, elaboramos um fluxograma para essa ação educativa descrita abaixo 
nos seguintes termos:

De acordo com a proposta acima, a primeira fase do atendimento se-
ria a identificação de alunos com dificuldades de aprendizagem e altas ha-
bilidades/superdotação. Essa identificação seria feita tanto por professores, 
que por ter um contato cotidiano com os alunos teriam melhores condições 
de identificar fatores que diferem esses alunos dos demais, quanto por pro-
fissionais do Setor de Desenvolvimento de Ações Pedagógicas. 

O Setor de Desenvolvimento de Ações Pedagógicas, regimental-
mente, é composto pelo serviço de Psicologia, pelos Técnicos em Assun-
tos Educacionais e pelo Serviço Social. Além dos profissionais citados 
acima, a proposta inclui ampliar o quadro com professores do Atendi-
mento Educacional Especializado, estagiários de apoio ao setor, instru-
tor de Braille e/ou Libras e fonoaudiólogo. Essa equipe em consonância 

5 A proposta apresentada contou com a colaboração do prof. Dr. Régis Henrique da Silva, também, professor do 
CEPAE, e atualmente, exercendo a função de coordenador do núcleo de acessibilidade da UFG
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com os professores realizaria uma análise da identificação das dificulda-
des encontradas em sala de aula, encaminhando para atendimento com 
profissionais específicos complementados com uma definição do apoio 
pedagógico a ser ofertado ao aluno. 

No turno da aula, a definição do apoio pedagógico contempla as se-
guintes modalidades: 1) sala de aula sem apoio profissional no turno de 
aula, com atividades diferenciadas elaboradas pelo professor e/ou com os 
profissionais do Setor de Desenvolvimento de Ações Pedagógicas; 2) sala 
de aula com apoio profissional no turno de aula, que contempla as mesmas 
ações da proposta anterior, com a possibilidade de ter acompanhamento de 
um profissional ou estagiário auxiliando nas ações desenvolvidas em sala; 
3) sala de apoio à ação pedagógica no turno de aula, sendo a possibilidade 
de retirar o aluno da sala de aula, para realizar uma atividade específica no 
Setor de Desenvolvimento de Ações Pedagógicas.

Outras possibilidades seriam o Ponto de Apoio ou Atendimento 
Escolar, sendo essa uma ação realizada no contraturno das aulas, com 
professores e monitores a fim de trabalhar as temáticas de maior dificul-
dade dos educandos e, por fim, o Atendimento Educacional Especializa-
do realizado no contraturno com profissionais do Setor de Desenvolvi-
mento de Ações Pedagógicas. Vale ressaltar que o acompanhamento de 
outros profissionais nas atividades didático-pedagógicas não substitui o 
papel do professor quanto responsável pelo planejamento e avaliação do 
processo de ensino-aprendizagem.

Diante da necessidade de acompanhamento de alunos com NEE, 
existe a proposta de agregar ao sistema de gerenciamento acadêmico uma 
ferramenta que permita armazenamento e controle dos dados dos atendi-
mentos prestados pelos profissionais envolvidos em diferentes projetos e 
ações. 

As ações propostas pela Comissão de Inclusão no CEPAE têm por 
objetivo contribuir para que todos os alunos tenham o direito de aprender 
e frequentar o espaço escolar, assegurando possibilidade de continuidade e 
permanência na escola, pois: 
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A igualdade de oportunidades é perversa quando garante o acesso, por 
exemplo, à escola comum de pessoas com alguma deficiência de nascimen-
to ou de pessoas que não tem a mesma possibilidade das demais de passar 
pelo processo educacional em toda sua extensão, por problemas alheios aos 
seus esforços. Mas não lhes assegura a permanência e o prosseguimento da 
escolaridade em todos os níveis de ensino. (MANTOAN, 2006 p.189)

Não há respostas prontas para os desafios postos para a inclusão es-
colar. O esforço dessa comissão reside no debate, na conceituação e iden-
tificação de ferramentas capazes de subsidiar o trabalho pedagógico, ga-
rantindo respeito aos alunos. Neste sentido, os objetivos dessa comissão 
podem ser traduzidos da seguinte maneira: 

O que se pretende na atualidade é que, no processo pedagógico, viva-se a 
“complexidade” do/no cotidiano em sua diversidade e riqueza. O que se 
busca é a constituição de uma prática pedagógica da acessibilidade, dentro 
da formação ideológica da inclusão (MARQUES, 2006, p. 203). 

Uma prática pedagógica assim não pode ser construída sem que se 
considere o princípio da mudança: planejar ações, traçar estratégias que 
impliquem em compreender que um aluno com NEEs6 não pode ser tra-
tado como um aluno que não apresente essas dificuldades, exigindo um 
planejamento, objetivos e avaliações diferenciadas.

Neste sentido, épreciso se considerar que o conceito de deficiência 
está associado a um modelo social que torna as pessoas deficientes, consi-
derando as suas incapacidades diante das metas e objetivos a serem atin-
gidos pelo padrão normalizador. É necessário construir uma perspectiva 
de inclusão que a entenda como um processo a ser continuamente efetiva-
do na escola em um modelo de educação que rompa com o paradigma de 
normalidade de certas características físicas e/ou intelectuais e que não se 
restrinja a limites, mas se enfoque nas potencialidades dos alunos.

O desafio do trabalho da comissão está ainda na construção de uma 
política de permanência. A inserção não deve se dar apenas formalmente, 

6 Cabe ressaltar que o termo abrange não só necessidades relacionadas ao processo de escolarização de pessoas 
com deficiência e/ou transtornos globais, mas também abarca pessoas com altas habilidades/superdotação.



116   |  ANAIS - I Seminário da Rede Internacional de Escolas Criativas

com a matrícula do aluno na escola, mas deve garantir as condições para 
a continuidade do processo educativo do aluno, em um modelo de forma-
ção que tenha como perspectiva não apenas a socialização, mas também o 
acesso aos conhecimentos escolares sistematizados, respeitando o tempo 
de aprendizagem de cada aluno.
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A importância do lúdico na construção do 
conhecimento matemático

Stênio Camargo Delabona1

JUSTIFICATIVA

A ludicidade é um assunto que vem conquistando especialistas ma-
temáticos que defendem uma nova proposta de ensino, que buscam colocar 
o aluno como sujeito no processo de ensino-aprendizagem.  Ludicidade 
e aprendizagens significativas são duas faces de uma mesma moeda tão 
ausentes no ensino-aprendizagem na educação básica de matemática no 
Brasil.  

O lúdico não está apenas no ato de brincar, mas sim em toda ativida-
de realizada com criatividade que atrai a atenção dos alunos e potencializa 
a aprendizagem. Essas atividades favorecem a integração professor-aluno, 
o desenvolvimento motor e psicomotor de cada indivíduo. 

A forma pela qual a matemática tem sido normalmente tratada em 
sala de aula, ou seja, uma matemática fortemente associada às ciências for-
mais, acaba por se constituir em uma verdadeira enciclopédia de regras, 
fórmulas e demonstrações sem qualquer preocupação com atividades hu-
manas, tais como cultura, religião, ética, artes e com a construção de con-
ceitos científicos produzidos pelos próprios alunos. 

Com isso, a Matemática tem mostrado diferenças enquanto ciência 
pura e trabalho realizado no campo da transposição didática que têm le-
vado educadores e pesquisadores a buscar novas estratégias para superar 
as dificuldades de aprendizagem em matemática, sobretudo no Ensino 
Fundamental. 

1. Mestrando no programa de Mestrado Profissional em Ensino na Educação Básica-CEPAE/UFG e professor do 
ensino fundamental do Colégio Studium. E-mail: steniocd@hotmail.com
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OBJETIVO

O relato de experiência tem como proposta apresentar situações 
criativas desenvolvidas no Laboratório de Educação Matemática (LEM) 
do Colégio Studium. Mostrar que este espaço proporciona aos alunos a 
oportunidade de colocarem toda a sua criatividade em ação, que estimule a 
construção coletiva do conhecimento.  

No LEM, posso perceber que a aprendizagem matemática é um pro-
cesso pedagógico centrado na investigação, onde conceitos, ideias, intui-
ções, percepções e hipóteses possam estar em jogo à serviço da aprendi-
zagem, muito mais que fazer matemática com lápis e papel, quadro e giz. 
Afinal, a aprendizagem matemática requer a efetiva ação cognitiva que im-
plica na manipulação de ferramentas e objetos concretos. 

 Este relato de experiência contará com a apresentação de oficinas re-
alizadas no LEM, no intuito de motivar os professores em relação ao ensino 
e aprendizagem da matemática. Será apresentado alguns materiais simples 
e de fácil acesso para a realização de oficinas, tais como pega varetas, boli-
nhas de isopor, pratos descartáveis, caixinhas de fósforos, fichas coloridas 
de EVA.  

Os ouvintes I Seminário da Rede Internacional de Escolas Criativas 
terão oportunidade de observar que com estes materiais citados acima é 
possível trabalhar vários conteúdos matemáticos da grade curricular pre-
sente no ensino fundamental, como por exemplo: equações do 1º grau, nú-
meros inteiros, múltiplos, divisores, potenciação e frações.  

Assim, demonstrarei que o LEM deve ser um ambiente criativo e que 
possibilita a utilização de vários recursos para que os alunos construam ver-
dadeiramente o conhecimento matemático. É necessário dar a importância 
devida aos jogos matemáticos nesse processo de ensino aprendizagem, pois 
através destes os alunos aprendem a relacionar-se com o mundo, com seus 
semelhantes, incorporar novas concepções e padrões de comportamento. 
Brincando os jovens ficam mais alegres, vencem obstáculos e desafiam seus 
limites. 
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Para Pedro Demo (1996) é agindo sobre os objetos matemáticos que 
o sujeito poderá construir seu conhecimento. Assim, o aluno deixa de ser 
objeto de ensino, uma mera cópia do professor, para ser o sujeito que cola-
bora e trabalha para o seu bom desenvolvimento matemático.   

O Laboratório de Educação Matemática é um ambiente matematiza-
dor para professores e alunos colocarem toda sua criatividade em ação. Se-
gundo Freire (2005), para que isso aconteça é necessário um educador com 
“curiosidades epistemológicas”, ou seja, é necessário que educadores viven-
ciem, experimentem e acima de tudo pesquisem sobre novas metodologias 
e formas diferentes de abordar a educação matemática de seus alunos. 

Paulo Freire (1987) ainda destaca que “só existe saber na invenção, 
na reinvenção, na busca inquieta, impaciente, permanente, que os homens 
fazem do mundo, com o mundo e com os outros”

Em especial na Matemática, a produção de conhecimento pelos alu-
nos, em situações significativas onde e quando os próprios alunos se co-
locam como matemáticos, produzindo e utilizando instrumentos, tem se 
revelado um dos mais importantes espaços de produção de conhecimento 
científico e cultural, favorecendo, assim, o desenvolvimento do espírito ma-
temático crítico e participativo dos alunos. 

Pretendo portanto, mostrar um pouco das minhas experiências ao 
longo de 7 anos inserido em um Laboratório de Matemática, destacar que 
para a realização de uma aula criativa o importante é começar, por mais 
simples que seja este início. Desde que os professores estejam abertos e au-
tônomos na criação de recursos pedagógicos que auxiliem na construção 
do conhecimento e consequentemente deixe a aula mais prazerosa, alegre e 
que desperte nos alunos o gosto pela matemática.  
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A importância dos brinquedos e brincadeiras 
na educação infantil

Mariana Soares da Silva, UEG/UNUCSEH1

Michelly Sousa Santana Lôbo, UEG/UNUCSEH2

Daniela da Costa Britto Pereira Lima, UEG/UNUCSEH e UFG3

Os brinquedos e brincadeiras, de fato, sempre estiveram presentes 
nas vidas das crianças desde os tempos passados, mesmo que das formas 
mais simples, inclusive com a necessidade de socialização. Muitos especia-
listas na área da Educação Infantil vêm ressaltar e nos revelar argumen-
tos consideráveis que nos convencem ainda mais sobre a importância dos 
brinquedos das brincadeiras para o desenvolvimento cognitivo, interação e 
aprendizagem. Essas atividades envolvem a coletividade, compartilhamen-
to de pensamentos, expressões variadas e imaginações, proporcionam mais 
significado sobre a cultura e o mundo que as cercam.

Ao brincar, a criança experimenta o poder de explorar o mundo dos obje-
tos, das pessoas, da natureza e da cultura, para compreendê-lo e expressá-
-lo por meio de variadas linguagens. Mas é no plano da imaginação que o 
brincar se destaca pela mobilização dos significados. Enfim, sua importân-
cia se relaciona com a cultura da infância, que coloca a brincadeira como 
ferramenta para a criança se expressar, aprender e se desenvolver. (KISHI-
MOTO, 2010, p. 1)

Segundo Vigotski (apud PASQUALINI; FERRACIOLI, 2009), quan-
do um estímulo é memorizado de forma involuntária e imediata esta é uma 
ação elementar e quando a memorização é intencional e voluntária haven-
do introdução de um signo estamos falando de uma função psicológica 
superior. Logo, as funções superiores são uma conquista cultural e histórica 

1 Graduanda do curso de pedagogia, bolsista PIBIC/CNPq – mari_.soares@hotmail.com
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3 Orientadora, professora do curso de pedagogia – professoradanielalima@gmail.com
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do gênero humano, o que vem a significar que o amadurecimento do cé-
rebro não garante o desenvolvimento das funções psicológicas superiores, 
sua gênese não é natural, mas fundamentalmente, social e cultural. Sendo 
assim, é a apropriação da cultura que promove o desenvolvimento através 
das relações. 

Dessa forma, as condições de vida e os processos educativos são fun-
damentais para o pleno desenvolvimento das funções psicológicas supe-
riores. Após obter experiências com as crianças no Estágio em Educação 
Infantil em que foram trabalhados e observados os aspectos colocados pe-
los autores em estudo - Alves (2006), Barbosa (2006), Brasil (2009), Brown 
(2006), Carvalho (2005), Kishimoto (2010), Oliveira (2008), Ostetto (2008), 
Paro (2001), Pasqualini e Ferracioli (2009), Severino (2001) - pudemos per-
ceber claramente o quanto se torna necessário que as atividades e as aulas 
sejam pensadas de modo que se tornem significativas e ao mesmo tempo 
em que promovam a criatividade e possam ser de interesse das crianças.

O exercício de registrar o cotidiano vivido com um grupo de crianças é 
uma aprendizagem e um grande desafio, principalmente porque o educa-
dor, para tanto, precisa necessariamente observar ações, reações, interações, 
proposições não só das crianças, mas suas também. Precisa ficar atento às 
dinâmicas do grupo, às implicações das relações pedagógicas.  (OS-
TETTO, 2008, p.21)

É importante que, ao pensar nas aulas em que envolvam os brinque-
dos ou brincadeiras, que solicitemos opiniões e sugestões sobre o que as 
crianças gostariam de realizar e de ser desenvolvido. O projeto realizado 
com os alunos do Jardim I seguiu essa linha de pensamento, em que foi 
construída uma rede inicial contendo objetivos básicos: desenvolver habi-
lidades motoras, por meio de atividades criativas; promover diversão e de-
senvolvimento da criatividade;  incentivar a socialização e interação entre 
crianças-crianças, crianças-coletividade e crianças-adultos;  conscientizar 
sobre a importância do brincar; ensinar que existem regras. Ao se pensar 
nesse tema, logo no primeiro dia de projeto, essa rede foi complementada 
com o que as próprias crianças sugeriram e disseram que gostariam de fazer 
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– brincar de pega-bandeira, queimada, serpente; confeccionar brinquedos 
como biloquê, pés de lata e vai e vem. E ainda, após a realização e confecção 
de brinquedos, sempre haviam registros feitos pelos alunos em que consta-
ram os aspectos mais significativos para cada um, e desses registros foram 
feitos livros individuais com todas as produções de cada uma das crianças. 

Desta forma, o professor está diretamente vinculado à forma da apresen-
tação da brincadeira ao seu aluno e à maneira como planeja e estabelece 
as metas a serem atingidas através da sua intervenção em sala de aula e 
fora dela. Planejar atividades lúdicas está em, além das metodologias de 
apresentação das mesmas, organizá-las de forma a serem interessantes aos 
alunos a ponto de facilitar o despertar de uma necessidade, percebida como 
uma vontade, um interesse em entrar em contato com o brincar. (SUAN-
NO, 2009, p. 02)

Sobre os brinquedos, Suanno (2009) explica que é a ferramenta prin-
cipal que estabelece a separação da percepção e do significado, pois o pen-
samento está separado dos objetos.  As ações surgem das ideias e essas ações 
são regidas por regras, e quando a criança começa a formular regras, esta 
consegue alcançar evoluções cognitivas, proporcionadas pelo brinquedo, 
possibilitando dessa forma, movimentos que estavam no campo abstrato se 
tornarem concretos. E ainda ressalta que não é qualquer objeto que pode 
representar algo que está sendo imaginado, o objeto deve conter aspectos 
simbólicos que sejam semelhantes aos que a criança está pensando. Através 
do brinquedo, aos poucos, a criança vai mostrando seu desenvolvimento, o 
mesmo proporciona atividades condutoras que proporciona a criança a ter 
ideias e ações sobre lembranças de coisas acontecidas em que já vivenciou. 
As ações contidas juntamente com o brinquedo proporcionam liberdades 
ilusórias e capacidades de criações que as crianças subordinam aos signifi-
cados dos objetivos para elas. 

O brinquedo leva a criança a procurar uma nova forma de realização do seu 
desejo. Passa a desejar pensando no comportamento envolvido ao desejo e 
às regras que impossibilitam e, ao mesmo tempo favorecem a concretização 
do mesmo. É através do brinquedo que a criança consegue suas maiores 
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aquisições, as quais se tornarão o nível de desenvolvimento real, a partir do 
qual desenvolverá suas ações em relação ao mundo com noções de respeito 
e moralidade. (SUANNO, 2009, p. 07)

Sobre os espaços a serem utilizados com as crianças, é importante 
levar em consideração os variados ambientes em que as crianças normal-
mente se interessam para brincarem. Muitas vezes podemos perceber que 
elas se direcionam mais para certos lugares do que para outros, e isso acon-
tece pelo interesse em se juntar a outras crianças, encontrarem lugares cha-
mativos onde observem quais locais possibilitariam que suas brincadeiras 
fossem melhor desenvolvida conforme suas intenções, considerando brin-
cadeiras espontâneas, sem uma intenção que o adulto interfira. Quando o 
professor planeja suas aulas e coloca as brincadeiras e brinquedos como 
parte integrante do dia a dia, deve-se levar em consideração a exploração 
dos diversos ambientes que a instituição oferece e ainda existe a possibi-
lidade dos ambientes externos que não pertencem a instituição, mas que 
pertencem a comunidade e que também podem ser usados para que sejam 
realizadas atividades mais interessantes, que torne a rotina mais diferencia-
da e momentos mais prazerosos.

Dessa forma podemos concluir que ao desenvolver o projeto de es-
tágio, alcançamos nossos objetivos que foram o de proporcionar que as 
crianças tivessem acesso ao conhecimento sobre os variados tipos de brin-
cadeiras e brinquedos que existem, incentivando a ideia de que é necessário 
e importante o brincar nesta fase da vida que é a infância, dando grande 
enriquecimento e contribuição para seus relacionamentos socias e seus de-
senvolvimentos cognitivos. Dessa forma, percebemos o quanto as crian-
ças se dedicaram e o quanto foi possível estimulá-las quanto à criatividade. 
Através de pinturas com tintas, desenhos construídos com lápis de escrever, 
lápis de cor, giz de cera, canetinhas coloridas, materiais recicláveis (como 
garrafas pet e lata), as crianças nos demonstraram resultados incríveis de-
monstrando desenvolvimento cognitivo e motor. Foram confeccionados 
três brinquedos, sendo biloquê – feito com garrafinhas pet e pintados pelas 
crianças com tintas; pés-de-latas – feito com vasos de plástico pequeno na 
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cor preta e os cordões para a criança segurar construídos com barbante; o 
brinquedo vai e vem – em que foram reutilizadas garrafas de refrigerantes 
de dois litros, cobertas por fitas crepes e que cada criança realizou pintu-
ras em seu brinquedo afim de decorá-lo de acordo com suas capacidades 
criativas. 

O projeto superou expectativas, pois não podíamos imaginar que as 
atividades iriam ser tão bem sucedidas e iriam ter aprovação e dedicação 
por parte das crianças como ocorreu. Tudo o que foi sendo planejado e 
desenvolvido teve constantemente a participação dos alunos, envolvimento 
e dedicação, e ainda, se demonstrava claro suas satisfações e empolgações. 
Reconhecemos que o sucesso do projeto  jamais seria possível de ser alcan-
çado, caso as crianças não estivessem sempre participando das decisões, 
escolhas e construções das atividades, brinquedos e brincadeiras, de froma 
espontânea em que cada um usava a sua criatividade. Além dos brinque-
dos confeccionados, foram realizadas muitas outras atividades, as quais já 
nos referimos anteriormente, e que através das mesmas foram construídos 
livros individuais contendo todos os registros, fotos que foram tiradas e 
anexadas. Os resultados alcançados foram muitos, envolvendo dessa forma, 
tanto percepções de desenvolvimento nas crianças quanto na produção de 
brinquedos e habilidades artitísticas que foram estimuladas e que pôde-se 
perceber evoluções e capacitações.

Sendo assim, quando o educador decide trabalhar com brinquedos 
e brincadeiras com as crianças de sua turma, este deve se preocupar com 
vários aspectos para que seu trabalho obtenha resultados satisfatórios tanto 
por parte das crianças, enquanto desenvolvimento e socialização de suas 
potencialidades, quanto para o professor que precisa identificar em seus 
alunos os desenvolvimentos esperados através das atividades propostas a 
serem realizadas. São vários os aspectos, desde possibilitar que as crianças 
sugiram as atividades, até mesmo refletir sobre os espaços a serem utiliza-
dos, os significados e a forma de pensar de cada uma das crianças que estão 
em processos de construção de novos saberes e criações. 
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A literatura em questão: 
possibilidades pedagógicas 

Patrícia Oliveira Santos Mateus1, UFG e SEDUC
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Com este trabalho, temos o propósito de apresentar uma alternativa 
metodológica no que se refere à literatura no Ensino Médio. Partimos do 
pressuposto que é essa uma disciplina que desperta curiosidade e encanto 
quando é trabalhada de forma a levar o aluno ao mundo da arte, à palavra e 
suas travessuras, ao questionamento, às indagações, à imaginação e à emo-
ção. No entanto, o que percebemos, na maioria dos contextos escolares, é 
uma distorção de conteúdos ao iniciar o ensino de literatura nesse referido 
nível de ensino, que consiste no último ciclo da educação básica. Sobre essa 
problemática, Martins (2006) diz: 

Em sala de aula, a literatura sofre um processo de escolarização, tornando-
-se alvo de discussões sobre como trabalhar o texto literário sem torná-lo 
pretexto para o ensino-aprendizagem de outras questões, como, por exem-
plo, algumas noções gramaticais. (MARTINS, 2006, p.83)

Além disso, percebemos também que muitos professores limitam o 
ensino de  literatura aos períodos literários, à vida e obra do autor e pou-
co se preocupam em evidenciar a qualidade estética de um texto literário, 
dando ênfase aos seus movimentos lexicais e discursivos. Pouco se preocu-
pam, ainda, com o papel da literatura na vida social e cultural dos alunos, 
levando-os à interpretação e à interação com o texto e, consequentemente, 
contribuindo para o processo de humanização dos sujeitos. No que se refe-
re a essa questão, Cândido (2009) nos esclarece:

1. Professora da Rede Estadual de Goiás e Mestranda em educação básica pelo UFG/CEPAE. E-mail: pathymateus@
hotmail.com

2. Doutora em linguística pela Universidade de Brasília(UNB) e professora da UFG/CEPAE. E-mail: luzro7@yahoo.
com
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Entendo por humanização o processo que confirma no homem aqueles tra-
ços que reputamos essenciais, como o exercício da reflexão, a aquisição do 
saber, a boa disposição para com o próximo, o afinamento das emoções, a 
capacidade de penetrar nos problemas da vida, o senso da beleza, a percep-
ção da complexidade do mundo e dos seres, o cultivo do humor. A literatura 
desenvolve em nós a quota de humanidade na medida em que nos torna 
mais compreensivos e abertos para a natureza, a sociedade, o semelhante. 
(CÂNDIDO, 2009)

Na verdade, o fato é que muitos docentes acabam desconsiderando a 
riqueza da linguagem e as funções que a leitura literária pode desempenhar 
na formação do sujeito. Para Martins (2006), uma das formas de verificar 
esses problemas com o ensino da literatura é considerar que não existe uma 
interação entre professor, aluno e texto literário, pois muitos docentes aca-
bam desconsiderando também a necessidade da interação do aluno com 
o texto, desvalorizando este momento em que o aluno deveria aprender a 
interpretar e construir sentido a partir dessa interação.

Nossos alunos precisam conceber a literatura como uma disciplina 
que correlaciona com as demais (Martins, 2006), em que há a necessidade 
de conhecer vários elementos históricos, filosóficos, entre outros, para que 
possamos fazer interferências enquanto leitores. Nesse sentido, Martins 
(2006) nos chama atenção:

Leitura e literatura mantêm relações dialógicas, pois revelam uma natureza 
interdisciplinar quando convergem para um mesmo ponto: o diálogo entre 
as diversas áreas do conhecimento subjacentes ao ato de leitura e à recepção 
do texto literário (MARTINS, 2006, p.87).

Ao pensarmos na realidade da sala de aula e da aversão, ao invés da 
paixão, que nossos alunos têm pela literatura e principalmente pela leitu-
ra, resolvemos desenvolver uma sequência didática para iniciar o conteúdo 
no primeiro ano do Ensino Médio, pois, ainda segundo Martins (2006, p. 
91), “há uma necessidade evidente de reavaliação das metodologias dire-
cionadas ao ensino de literatura, visando à busca de alternativas didáticas 
de ensino-aprendizagem capazes de motivar os alunos à leitura por prazer.”
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Nossa sequência foi feita para sete aulas, porém os alunos também 
desenvolveram atividades extraclasses: pesquisas, produções de vídeos e es-
crita. Desenvolvemos nosso trabalho na 1ª série do Ensino Médio de uma 
Escola Pública do interior da cidade de Trindade, estado de Goiás. Para que 
colocássemos em prática nossa sequência, contamos com auxílio de colegas 
de outras disciplinas que ajudaram nas pesquisas, na montagem de vídeos, 
na seleção de textos a serem trabalhados e na amostra literária. Além disso, 
contamos com a colaboração dos colegas em relação à permuta de horário 
de aulas para que pudéssemos dar continuidade aos trabalhos iniciados.

No primeiro momento, buscamos o conhecimento prévio dos alunos 
acerca do tema a ser trabalhado, “O que é literatura?”. As questões que nos 
nortearam foram: Vocês já ouviram falar em literatura? Já leram algum li-
vro? O que acharam? Tiveram emoção? O que sentiram? O que pensaram?

Buscamos começar por questões mais genéricas para depois particu-
larizar. A grande maioria dos alunos já tinha ouvido falar sobre literatura, 
porém não sabiam dizer bem o que era. Foi constatado que todos já tinham 
lido livros literários ou por imposição ou por gosto e as opiniões e senti-
mentos divergiam muito, oscilando entre amar e odiar esses momentos de 
leituras.

Após uma discussão calorosa, entregamos um pedaço de papel para 
cada aluno e pedimos que escrevesse ali uma palavra que representasse os 
textos literários para ele. O segundo passo foi pedir que cada um sociali-
zasse o que tinha escrito e pregasse o papel no quadro. Ao final, montamos 
uma espécie de mapa conceitual sobre o que seria a literatura.

Nossa mediação nesse momento foi importantíssima, pois ela dire-
cionou as discussões para que os alunos percebessem os aspectos positivos 
da literatura para formação do sujeito e a importância da linguagem literá-
ria. Ao final desse primeiro momento, os alunos chegaram a um consenso 
do que seria literatura e resolveram que adotariam o conceito de literatura 
como a arte que imita a vida. Um conceito bem Aristotélico, o qual nos 
agrada muito.

No segundo momento, preparamos o Laboratório de Informática da 
Escola para que os alunos pudessem pesquisar outros conceitos de litera-
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tura, para verem outras vertentes, sobremaneira de críticos literários como 
Antônio Cândido.  Foi uma atividade prazerosa, pois pedimos também 
que, para cada conceito escolhido, eles buscassem imagens que remetessem 
ao conceito. A atividade foi feita em duplas. 

Ao retornarmos para a sala de aula, fizemos um combinado que to-
das as duplas montariam pequenos vídeos no PowerPoint ou Movie Maker 
para serem apresentados na aula seguinte com os conceitos e imagens 
escolhidas.

Na aula seguinte, após todos apresentarem seus vídeos com belas 
paisagens e um conceito positivo da literatura, levamo-nos à reflexão. Pe-
dimos uma aluna da 3ª série do Ensino Médio, que fazia teatro, para decla-
mar o texto “A gente se acostuma”, de Marina Colasanti. Em seguida, levan-
tamos várias discussões sobre as questões do cotidiano e ações rotineiras 
que nos fazem perder nossa essência. Houve participação de toda à turma, 
levantando questões importantíssimas para a interpretação do texto. Nota-
mos que houve uma identificação, ou seja, uma interação aluno-texto.  Ao 
término, em meio ás emoções da turma, apenas dissemos que esta era uma 
das principais funções da literatura: levar-nos à reflexão e à humanização.

Pedimos que cada um buscasse em livros ou na internet um peque-
no poema ou um texto que tivesse lhe tocado e o apresentasse à turma na 
próxima aula. Assim aconteceu. E, ao final, de forma coletiva, os alunos 
levantaram as funções da literatura percebidas por eles. 

Como trabalho final, em grupo de quatro alunos, pedimos uma pro-
dução sobre o tema trabalhado, que podia ser: a escrita de um texto, po-
dendo ser um poema, ou a produção de vídeo para que apresentássemos 
em um dia da semana no horário de aula para as demais turmas do ensino 
médio. Como sugestão da turma, a amostra foi chamada de “Literatura é 
Arte”. No entanto, todos tinham a consciência do caráter formador e huma-
nizador que o ensino da literatura pode proporcionar.

Após esse trabalho, o interesse da turma pela literatura cresceu e, 
a cada sugestão de leitura, a expectativa da turma crescia sobre o que fa-
ríamos para além do ato de ler. Sabemos que não conseguimos despertar 
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o prazer pela leitura e nem o gosto pela literatura em todos os alunos da 
turma, mas conseguimos levar alguns ao gozo e ao maravilhoso mundo da 
literatura.
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A “princesa e o sapo”: em busca da criatividade 
no ensino de inglês como língua estrangeira 

e o uso de TICS

Barbra Sabota1, UEG

Muito se discute sobre o papel da inovação em sala de aula, sobre 
o quão importante se faz que o professor tente atrair a atenção dos alunos 
com aulas criativas, dinâmicas e nem planejadas (BUTT, 2006). No entanto 
pouco se discute sobre qual o conceito de criar adotado nesse contexto. 
Tomamos, para este fim, um conceito clássico:

Criar é, basicamente, formar. É poder dar uma forma a algo novo. Em qual-
quer que seja o campo de atividade, trata-se, nesse “novo”, de novas coerên-
cias que se estabelecem para a mente humana, fenômenos relacionados 
de modo novo e compreendidos em termos novos. O ato criador abrange, 
portanto, a capacidade de compreender; e esta, por sua vez, a de relacionar, 
ordenar, configurar, significar. (OSTROWER, 1993, p. 2 – grifo nosso)

A inovação, como se vê na citação se dá na relação entre o que já 
se sabe e como o “novo” se apresenta, ou seja, ela está inserida também 
no contexto de releituras e no auxílio à capacidade de compreender en-
volvendo habilidades de pensamento específicas como as mencionadas no 
excerto. Behrens ratifica essa necessidade ao afirmar que o grande desafio 
aos docentes na atualidade é “mudar o eixo do ensinar para optar por ca-
minhos que levem ao aprender.” (BEHRENS, 2013, p. 79). Desse modo, é 
possível entender que aulas inovadoras e criativas não representam eventos 
mirabolantes que exijam esforços sobre-humanos dos professores, mas sim, 

1. Professora de Estágio Supervisionado e Prática de Ensino no curso de Letras da UnUCSEH - UEG (Universidade 
Estadual de Goiás). Professora de Fatores socioculturais no processo de ensino e aprendizagem de línguas no 
MIELT (Mestrado Interdisciplinar em Educação Linguagem e Tecnologias) da UEG. Emails para contato: barbrasa-
bota@gmail.com barbra.sabota@ueg.br .



134   |  ANAIS - I Seminário da Rede Internacional de Escolas Criativas

um planejamento específico que permita aos alunos traçar essas relações e 
fazer uso criativo da língua. 

Neste texto apresento um roteiro de atividade de aula com uso de 
um vídeo cuja intenção é proporcionar o uso criativo de língua inglesa na 
construção de frases comparativas sobre um evento cultural (Carnaval). A 
aula foi planejada para alunos do 8º ano do ensino fundamental, mas pode 
ser adaptada para outras turmas com facilidade.

A premissa central do planejamento foi a de que os alunos se sen-
tiriam motivados a falar sobre esse tema tão comum no Brasil, principal-
mente no primeiro bimestre, porém com ideia de expansão sobre o conhe-
cimento que eles já tem sobre o assunto oportunizando assim  a habilidade 
de relacionar conteúdos. O tema foi preparado para uma discussão em 3 
momentos: Uma aula para realização de uma pesquisa na internet sobre o 
tema. Duas aulas de 45 min juntas para assistir ao filme e uma aula para a 
discussão do tema. Como descrito na sequência.

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DAS ATIVIDADES

Para auxiliar no input de informações culturais da língua estrangei-
ra e acréscimo da motivação selecionei um vídeo para ser exibido em um 
auditório (com características acústicas e visuais relativamente apropria-
das), já que o uso do cinema como recurso pedagógico adicional tem a 
possibilidade de envolver aos alunos por sua linguagem, suas cores, e sons 
próprios. Lamentavelmente, o auditório da escola não possui as condições 
ideias de apreciação do cinema com manifestação artística e cultural, mas 
ainda assim, o local é mais convidativo do que a sala de aula. O vídeo se-
lecionado foi a animação “A Princesa e o Sapo” dos estúdios Disney. O fil-
me, com duração de 97 min., foi exibido com áudio em inglês e legendas 
em português. Reconhecido por ser o primeiro filme da Disney a trazer 
como protagonista uma jovem negra que se torna princesa, a animação 
é um conto de fadas musical ambientado em Nova Orleans, na década de 
1920, e retrata uma comemoração de Mardi Gras, fazendo alusão ao nosso 
Carnaval. A fim de possibilitar que os alunos entendessem bem a ambien-
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tação do filme, na aula anterior, foi solicitado a eles que fizessem uma busca 
na internet por esse tema e que listassem semelhanças e diferenças entre os 
dois eventos. Essa busca poderia ser feita em língua materna ou estrangeira. 
O resultado da pesquisa foi compartilhado em grupos e uma lista maior foi 
elaborada em um grande cartaz (esta atividade poderia ser realizada via 
google doc para que a escrita colaborativa pudesse acontecer e disponibili-
zada em lousa digital ou apresentada em power point, caso os recursos da 
escola permitissem).

Na aula após a sessão do filme o trabalho com a língua, propriamente 
dito, foi iniciado. Para tal, elaborei um handout retomando três cenas do 
filme (cenas 6, 7 e 13) em uma sequência de sete atividades na intenção de 
auxiliar os jovens a ordenar as informações e trabalha-las didaticamente. 
A intenção é que se possa reassistir às cenas conforme as atividades são 
realizadas. A atividade inicial tem caráter introdutório e é, portanto, bem 
abrangente, de modo a contextualizar a discussão. A atividade final pre-
tende encerrar (sem esgotar) a discussão sobre o tema possibilitando sua 
personalização, ao solicitar aos alunos que se posicionem sobre o tema 
confere-se ao exercício um caráter crítico. As duas atividades (iniciando e 
encerrando a aula) têm a função de auxiliar os jovens a significar em língua 
estrangeira, ou seja, construir/atribuir significados próprios decorrentes da 
discussão dos temas, ao invés de serem consumidores de conteúdo, produ-
zirem sentido em inglês. 

Na elaboração do handout tomei o cuidado para que as atividades 
propostas oferecessem um apoio, scaffolding,2 progressivo para que a turma 
conseguisse discutir o tema de modo bem sucedido. Foram previstas inte-
rações em pares e em grupos para que a aprendizagem colaborativa3 pudes-

2. O scaffolding (“andaime”, na tradução para o português) é uma das estratégias mediadoras mais comuns entre 
estudos sobre a aprendizagem colaborativa (SABOTA, 2008). Esse termo, cunhado pelos pesquisadores Wood, 
Bruner e Ross (1976), representa uma metáfora que explica, a princípio, o apoio que o tutor fornece ao aprendiz 
durante seu caminho de aprendizagem. Este apoio ou suporte fornecido pode ser de modo individualizado ou 
em pares/grupos e ele pode tanto ser proporcionado em interações orais como por meio de exercícios escritos. 
Ao planejar atividades de scaffolding, é importante que sejam consideradas as necessidades específica da turma 
pois são fatores determinantes quanto à extensão, ao grau de dificuldade e o modo de realização das mesmas – se 
individuais, em pares ou grupos, se de foram oral ou escrita (SABOTA, 2012).

3 termo utilizado para se referir ao tipo de abordagem que define a aprendizagem como decorrente do uso de 
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se ocorrer enriquecendo as discussões e compartilhando conhecimentos 
prévios. 

As três primeiras atividades objetivam retomar a estória para certi-
ficar de que se lembram do ocorrido no filme, isso é importante para que 
haja sucesso nas atividades anteriores que dependerão do visto no filme. As 
atividades 1 e 2 exploram os personagens envolvidos no enredo da estória 
e a tipificação do evento (Mardi Gras e Carnaval). A atividade 3 resume a 
cena e pede aos alunos que optem pela melhor forma de descrevê-la sele-
cionando palavras que completem o texto de acordo com o ocorrido. O 
objetivo é retomar o que os alunos se lembram para que haja sucesso na 
comparação pretendida nas atividades de 4 e 5, as dedicadas a configu-
rar. São essas atividades que caracterizarão a aprendizagem de conteúdo da 
aula, a capacidade de comparar (argumentativamente) dois eventos cultu-
rais, que ocorrem em países distintos.  Cabe ressaltar que apesar de a ativi-
dade ter um cunho essencialmente gramatical, a abordagem adotada foge 
à tradicional, pois é facultado às duplas o modo como proceder durante a 
comparação (se usando estruturas de adjetivos no comparativo, conjunções 
adversativas ou outras estruturas sintáticas). Ou seja, os alunos discutem 
sobre como querem usar a língua e se sentirem falta de alguma estrutura 
eles buscam auxílio externo (seja ela o professor, a internet ou uma gramá-
tica). Em uma abordagem comunicativa, o processo de construção da auto-
nomia dos alunos parte do processo de aprender a fazer buscas e escolhas, 
é preciso que haja a necessidade da estrutura para que os alunos queiram 
aprendê-la e para que, então, se apropriem dela (WIDDOWSON, 1994). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste texto apresentamos um roteiro de aula de inglês elaborada 
para atender a propósitos comunicativos sob a perspectiva da aprendiza-
gem colaborativa. Um vídeo e pesquisas na internet foram utilizados para: 

atividades em pares ou grupo para a realização de tarefas pelos alunos (BRUFFEE, 1999). Essa abordagem foi de-
senvolvida a partir de dois conceitos de Vygotsky: o de que o conhecimento é uma construção social e o da zona 
de desenvolvimento proximal (ZDP).
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explorar conteúdos culturais, preparar os alunos para lidar com as TICs 
como ferramentas e, também, para motivá-los durante a realização da ati-
vidade. O roteiro fornece exemplos de como proporcionar scaffolding na 
interação em pares e em grupos de modo a tentar assegurar que a aula 
seja inovadora quanto à utilização de recursos e bem sucedida do ponto de 
vista do ensino-aprendizagem de língua inglesa bem como das habilidades 
exigidas no pensar criativo (relacionar, ordenar, configurar, significar) para 
auxiliar o aluno a compreender e criar.

Roteiro da aula: Video Class - The Princess and the Frog (Disney)

Prep questions - Last class we watched a movie, choose a partner to discuss 
it with you. 

What was it about? 
What were your favorite parts?
Report to class!

Watch scenes 6 and 7 again and answer the questions.
1. a) Do you remember the characters? Work in pairs and name 

them!

 1- Naveen    2- Stella    3- Juju    4- Lottie    5- Tiana    6- Louis    7- Mama Odie

       (   )            (    )          (    )          (    )          (    )          (     )         (    )

    
b) Which of these characters DO NOT appear in the excerpts we’ve 

watched? ___________
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2. People wear different costumes for carnival celebrations. Which 
costumes do you see in the scene? Circle them.

Lamb          Aladdin         Princess         Fish          Squid        Giraffe      Mermaid      

Emperor         Peasant        Shepherd        Musical instruments     

Clown       Ballerina        Horse        Donkey          Teacher     

3. Circle the words that best complete the paragraph.

The movie excerpt starts/ ends in a Mardi Gras parade/ ball. There 
are few/many  people dancing and talking/ sitting happily. There is no/
some food. People are wearing costumes/ regular clothes. Stella, the dog, 
asks for a bone/toast. Tiana is talking to the dealers when she falls un-
der/on the table. Lottie/ Tiana gets dirty and she has to change clothes, so 
they go upstairs. Tiana wears a frog/ princess costume. She looks beautiful! 
While she is still upstairs, she sees a frog/ dog. She throws some toys/water 
at it. She looks surprised when it talks/ walks to her. He says he is, in fact, a 
prince/ rich man and asks her to kiss him. She slaps/kisses him and turns 
into a frog too.

Watch scene 16 again (Parade) and discuss in groups (use the content in the 
posters to help):

4. How similar is it to the carnival parades we have in Rio de Janeiro 
- Brazil? Mention the things that are common and the differences you’ve 
noticed in the way people celebrate Carnival and Mardi Gras.

Things in common

New Orleans (USA) Rio de Janeiro (Brazil)
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Differences

New Orleans (USA) Rio de Janeiro (Brazil)

5. Now, write four sentences comparing the celebrations, then, share 
with the class.

Over to you – Work in groups: discuss and prepare to report orally.

Do you like Carnival? Why (not)?
How do you usually celebrate it?
How is it celebrated in our city?
Is it usually referred to as a cultural activity? Justify your answer.
What are some positive and negative aspects of this celebration?
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A produção de poemas em língua estrangeira 
para alunos iniciantes

Sirlene Terezinha de Oliveira1, CEPAE/UFG

INTRODUÇÃO

A produção escrita é, em se tratando de uma língua estrangeira, um 
grande desafio para os alunos de nível básico. Tamanho temor se explica 
pela falta, principalmente, de vocabulário, mas também pelo desconheci-
mento das regras de conjugação verbal e dos elementos gramaticais que 
dão coesão ao texto. Pedir para que os alunos produzam um poema ainda é 
pior, pois de um modo geral, os alunos detestam escrever poesias tornando 
a atividade proposta, muitas vezes, em um verdadeiro fracasso.

Se trabalhar com poemas é assim tão difícil então por que insistir?  
Sant’Anna (2011) diz que: “A poesia sensibiliza qualquer ser humano. É a 
fala da alma, do sentimento. E precisa ser cultivada”. O professor pode, por 
meio da poesia, criar uma ponte entre o aluno e seus próprios sentimentos. 
É muito comum ao final de uma atividade como esta, no momento da leitu-
ra de cada poema, a manifestação de surpresa da turma com o resultado da 
escrita de determinados alunos.  Eles simplesmente não sabem que podem 
escrever tão bem e os colegas, ainda confirmam com um “nossa! Não sabia 
que ele(a) escrevia assim”.  

A verdade é que os alunos se preocupam tanto com a estética da es-
crita, o conteúdo, o ritmo etc., que não conseguem se entregar a beleza do 
texto. Outro ponto a ser considerado é que, quando escrevemos um poema 
expomos nossos pensamentos e nossos sentimentos mais profundos e o 
convite para que cada aluno olhe para dentro de si pode assustá-lo.

1. Sirlene Terezinha de Oliveira trabalha no CEPAE/UFG como professora de língua francesa. É formada em Letras 
licenciatura dupla português/francês pela UFG e tem Mestrado em linguística aplicada com ênfase em tradução 
pela UnB.
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Segundo PERES, e DAY LEWIS, (1953) “A poesia é, em primeiro 
lugar, uma experiência agradável, algo que nos traz gozo – como um banho, 
uma roupa nova ou um bolo...”2 (tradução minha).  A poesia desperta a nos-
sa sensibilidade nas artes e nas palavras. O convívio com a poesia favorece o 
prazer da leitura e nos convida à produção dos próprios poemas. Contudo 
é preciso um tempo de preparação. É preciso deixar o aluno sentir a poesia 
dentro de si, gostar dela, sentir a alegria das palavras para depois convidá-lo 
a se aventurar. 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE

  A experiência que vou relatar agora nasceu de um convite para par-
ticipar de um projeto de pesquisa/extensão que envolveria toda a escola, 
chamado PIPOESIA. Esse projeto já existe na escola há algum tempo e 
acontece todos os anos. A ideia é produzir poesias para serem impressas ou 
escritas nas pipas. Cada professor se propõe a trabalhar com uma turma e a 
turma com a qual eu deveria trabalhar era o 6º ano. Esses alunos têm entre 
10 e 11 anos, estão começando a segunda fase do ensino fundamental e, é o 
primeiro ano de língua francesa da turma.

Por ser uma turma de nível básico, pensei em apresentar aos alunos 
uma lista de vocabulários e ver como a aula fluiria. Em minha busca, en-
contrei a imagem de uma árvore com vários desenhos.

Minhas aulas são conjugadas o que me favoreceu muito pois eu po-
deria iniciar e concluir esta primeira parte em um único dia. Então, entre-
guei uma fotocópia da árvore e deixei que os alunos me dissessem o que 
eles estavam vendo. Na medida em que eles me respondiam eu escrevia o 
vocabulário no quadro, formando uma lista de palavras, apenas em portu-
guês. Exploramos ao máximo a árvore e seus desenhos.

Entre os desenhos havia a imagem do lobo que logo foi associada a 
história da chapeuzinho vermelho e também com a dos três porquinhos. O 
sapo com a coroa e o foguete também renderam muitas discussões.

2. “La poésie est donc, en tout premier lieu, une expérience agréable, quelque chose dont on jouit – comme le 
bain, le costume neuf ou le gâteau...” PERES Yves, DAY LEWIS C.(1953).
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•	 Uma árvore: un arbre       
•	 Alguns galhos: des branches
•	 O tronco: Le tronc
•	 As folhas: des feuilles
•	 uma lua: la lune
•	 o símbolo de música: la musique
•	 um balão: un ballon
•	 uma casa: une Maison
•	 um balanço: la balanceuse
•	 um gato: em chien
•	 um lobo: um loup
•	 um porquinho: um cochon
•	 um foguete: une fusée
•	 um pássaro: un oiseau
•	 uma joaninha: une coccinelle
•	 três flores (vermelha, amarela e roxa): 

trois fleurs(rouge, jaune et violette)
•	 um sapo com uma coroa: un crapaud 

avec une couronne
•	 a grama: l’herbe

Na semana seguinte percebi que os alunos ainda se lembravam das 
histórias que lembramos e  inventamos, então distribui uma folha com o 
vocabulário visto na aula anterior e ao mesmo tempo coloquei o vocabulá-
rio no quadro. Após uma rápida revisão, comecei a escrever no quadro as 
mesmas palavras em francês. Trabalhamos a pronuncia das palavras com 
pausas para os risos, tudo em um clima descontraído e participativo.

Aproveitei o momento e pedi que se sentassem em duplas. Distribui 
uma folha em branco e pedi que juntos fizessem um poema usando o máxi-
mo de palavras trabalhadas possível. Alguns alunos pareciam já saber o que 
escrever, mas a grande maioria olhava para o papel em branco e para mim 
com uma cara muito assustada e alguns diziam que nunca iriam conseguir. 
Sem dar muita importância às reclamações de alguns, coloquei uma música 
instrumental, a imagem ampliada e colorida da árvore no quadro e comecei 
a circular pela sala ajudando-os com a formação das frases.
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Na semana seguinte, levei cartolinas, tesouras, colas, figuras, lápis de 
cor etc., e pedi para que eles fizessem cartazes ou apenas uma moldura para 
seus poemas. O trabalho ficou lindo e muito criativo. 

Em anexo, deixo um poema escrito por dois alunos da turma.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta foi a primeira vez que trabalhei poemas com uma turma de ní-
vel básico, mas foi enriquecedor ver como eles conseguiram unir palavras 
soltas organizando-as textualmente. Para mim os objetivos foram cumpri-
dos. Ao final da atividade tive alem dos poemas uma turma animada, inte-
ressada e se sentindo capaz de aprender o francês. 

Referencias
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ANEXO 1
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A transdisciplinaridade como ferramenta de uma 
aula de lingua e cultura francesa estrangeira

Thales Rodrigo Vieira1, CEPAE/UFG

Ao estudar uma disciplina de língua estrangeira, o aluno percebe que 
deve reaprender todas as demais disciplinas na língua em que estuda. Cada 
língua traz consigo uma peculiaridade na compreensão da história, da ge-
ografia, das artes, da matemática e das demais áreas do conhecimento. Esse 
fenômeno ocorre porque, na verdade, a divisão em disciplinas é arbitrária, 
e a evidência dessa arbitrariedade vem à luz ao aprendermos outro idioma. 

Determo-nos no ensino simples de regras gramaticais e vocabulário, 
entretanto, é a maneira mais rápida e direta que nós, professores, podemos 
encontrar para fracassarmos em nossa missão docente. O aprendizado de 
uma língua é indissociável da compreensão de aspectos socioculturais dos 
povos que falam esse idioma. Costuma-se citar o chinês como exemplo de 
língua cujo aprendizado da escrita e fala é inextricável àquele da cultura. 
A língua chinesa impregna-se da cultura de seu povo em cada construção 
ideogramática, o modo de pensar determina a fala e a escrita. Alguém que 
aprendesse a gramática e o vocabulário mandarim, de maneira dissociada 
da cultura do falante, teria sérias dificuldades em se comunicar com um 
chinês.   

Esses conteúdos socioculturais não devem, contudo, ser simples-
mente impostos verticalmente sentido professor/aluno. O objetivo aqui é 
transformar o aluno em um pesquisador e a escola em um local de inves-
tigação científica, assim como integralizar os conteúdos ensinados. Com a 
proposta de abordar um conteúdo de maneira transdisciplinar, estudando 

1. Licenciado em Letras - Francês e Português pela Universidade Federal de Goiás.
   Mestre em Letras e Linguística pela Universidade Federal de Goiás.
   Professor de Língua Francesa no Colégio de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação - UFG
   Endereço eletrônico: thalesrv@yahoo.com.br
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a cultura, correntes artísticas, filosóficas e a linguagem, e ao mesmo tempo 
convidarmos o aluno do ensino médio da educação básica a participar da 
construção do seu conhecimento, elaboramos a presente aula cujo tema é o 
“Romantismo como reação ao classicismo”.

METODOLOGIA 

O conteúdo que nos propomos a trabalhar em sala, no presente pro-
jeto, é importante para a compreensão da literatura francesa do século XIX 
até nossos dias, destinando-se a alunos do ensino médio que já possuam 
conhecimento de aspectos básicos da língua francesa. Essa aula poderia, 
igualmente, ser ministrada em português para alunos interessados em lite-
ratura universal, apenas modificando certas abordagens vocabulares e gra-
maticais que ocuparão, invariavelmente, parte da aula de língua estrangeira.

A oposição do romantismo ao classicismo dominou, após o século 
XIX, não somente a literatura e as demais artes, como também a filosofia 
com Hegel, por exemplo, e todas as demais correntes que após ele aceita-
ram que a razão não é absoluta nem objetiva na compreensão do mundo, 
em oposição ao modelo aristotélico que pretendia racionalizar tudo o que 
existe no homem, na sociedade e na natureza. Nem mesmo a didática, en-
quanto disciplina do conhecimento, escapou de tal dicotomia: é assim que 
a didática romântica de Rousseau, em seu tratado Emile, surge em oposição 
à clássica Didática Magna de Iohannis Comenius.

Assim posto, o objetivo geral da presente aula é apresentar as ca-
racterísticas mais marcantes do movimento romântico no século XIX em 
oposição à corrente classicista, como já foi mencionado. As atividades serão 
realizadas utilizando a cooperação, a solidariedade e o aprender a aprender.

O objetivo específico da primeira atividade é utilizar os conhecimen-
tos prévios do aluno para que eles sejam conduzidos a passar de uma imagem 
concreta para um conceito abstrato. O professor apresentará quadros do mo-
vimento romântico assim como quadros do classicismo. Os alunos deverão 
dizer qual característica eles percebem nos quadros. Quais adjetivos eles po-
dem dar às telas: sombrio, harmonioso, misterioso, equilibrado, perfeito etc.
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Em seguida, o professor projetará para a turma dois quadros, um 
romântico e outro clássico. Os alunos receberão, então, cartões com vários 
adjetivos. A turma, por sua vez, será dividida em dois grupos, um que de-
verá encontrar adjetivos que qualificam o movimento romântico e o outro 
grupo que adjetivará a escola clássica. Estes grupos colaborarão entre si, 
permutando os cartões, para colocar os adjetivos que eles acreditam per-
tencer a um e outro movimento artístico sob o respectivo quadro. 

Em relação à questão da ecoformação, presente na escola criativa, 
os alunos serão convidados a fazer uma reflexão sobre a natureza retratada 
em cada um dos períodos e maneira pela qual o homem se relaciona com 
o seu meio. Sendo que o classicismo acredita em uma natureza benigna 
em harmonia com o homem, chamada então de locus amoenus. Isto é, um 
lugar agradável, ameno, que dominou o gosto da chamada corrente clássica 
desde os gregos e latinos, como Homero e Virgílio, até os clássicos da renas-
cença, como Ariosto e Tasso.

Já a visão romântica da natureza coloca o homem em oposição ao 
ambiente em que se encontra, chamado locus horrendus. Os alunos devem 
perceber que toda arte trata também de como homens e mulheres encaram 
o seu meio. A escola deve refletir, portanto, com seus alunos a relação com 
o ambiente

FUNDAMENTAÇÃO TEóRICA

Cada vez mais setores da educação percebem a impossibilidade de 
se estabelecer limites rígidos dentro das disciplinas do conhecimento. Os 
Temas Transversais dos Parâmetros Curriculares Nacionais do ensino fun-
damental apontam para a necessidade de unificar as áreas do conhecimen-
to em torno de eixos temáticos. Eles mostram que uma disciplina isolada-
mente não é suficiente para explicar determinado fenômeno. E na esteira 
dessa abordagem integral de um objeto de estudo, percebe-se a necessidade 
da formação mais ampla do aluno em suas dimensões pscicossociocultu-
rais. Surge aí a discussão da necessidade de formar indivíduos que saibam 
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conduzir suas ações em seu benefício sem preterirem o bem comum e as 
necessidades da sociedade na qual estão inseridos.  

Para Random (2002) a transdisciplinaridade é não somente um di-
álogo entre as áreas do saber como também é uma postura que exige do 
sujeito um olhar diferente para o objeto. Faz-se necessário mudar concei-
tos preconcebidos, aprender a aprender, sair dos limites impostos por uma 
educação mecanicista.  A transdisciplinaridade é uma maneira de inves-
tigar o sentido das coisas, mas, acima de tudo, uma maneira de investigar 
a modo como interpretamos esse sentido. Esse questionamento nos leva 
a nos posicionarmos enquanto sujeitos do conhecimento, a encararmos a 
nossa posição como indivíduos que não aprende ou julga de maneira ob-
jetiva, desprovidos de conteúdos ideológicos. A educação transdisciplinar 
deve, portanto, conduzir aluno a fazer uma reflexão sobre si mesmo ao 
mesmo tempo em que reflete sobre qualquer elemento exterior. O inteli-
gência humana divide todas as coisas, as disciplinas, possui um olhar varia-
do para as coisas e os seres, mas não pode saber em que ponto cessa o a sua 
subjetividade na compreensão da relação simultânea entre o todo e a parte, 
o micro e o macro, o local e o global. 

Coll (2002) aponta um conjunto de fatores dentro de nós, como a 
hereditariedade, a cultura, afetividade, aspectos sociais, culturais, religio-
sos que nos formam e conformam nossos saberes. Se esse conjunto fosse 
retirado do ser pouco ou quase nada sobraria. Isto é, somos seres definidos 
por aspectos socioculturais. Essa visão leva a um conceito múltiplo da reali-
dade, e para aceitarmos a multiplicidade dessa realidade delineada pela cul-
tura, devemos aceitar, igualmente, o pluralismo cultural. Daí a necessidade 
de se compreender a relatividade das culturas. Encarar a outra cultura sem 
o “racionalismo pretensamente compreensivo”, ou seja, erguendo-se contra 
o totalitarismo do pensamento, como se a nossa cultura fosse a única uni-
dade de medida com real valor.     

Enfim, discorreu-se sobre transdisciplinaridade e pluralismo cultu-
ral, contudo, deve-se lembrar dos valores que delinearão a vivência em sala 
de aula. Até o presente momento a sociedade tem escolhido a competitivi-
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dade, preterindo a cooperação. Soler (2002) explica a diferença entre a edu-
cação cooperativa e aquela baseada na competição. A cooperação, segundo 
o autor, é um processo de interação social cujos objetivos, responsabilidade 
e ações são compartilhadas por todos os participantes do grupo e os bene-
fícios são distribuídos igualmente entre estes. Já na competição os objetivos 
são mutuamente excludentes, os benefícios se concentram na figura dos 
vencedores. A cooperação é, então, a forma de interação mais indicada para 
motivar o conjunto como um todo. Devido a essa visão, valores como a 
cooperação e a solidariedade ganham destaque nas práticas pedagógicas da 
educação básica.
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Acessibilidade como ferramenta de educação 
ambiental e inclusão social na Trilha Ecológica 

Curumim do Instituto Federal Goiano – 
Câmpus Ceres
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RESUMO 

A educação é primordial para o desenvolvimento sustentável da sociedade. A educação am-
biental caracteriza-se por incorporar as dimensões sociais, políticas, econômicas, culturais, 
ecológicas e éticas, o que significa que ao discutir qualquer problema ambiental, envolvem-
-se todas as esferas de conhecimento. As trilhas ecológicas inserem-se na educação am-
biental num sentido completo, pois proporcionam a aquisição do conhecimento através de 
experiências práticas em que as vivências do mundo real sejam complementares as teorias, 
além de que propiciar a interação do homem-natureza. Para que a educação ambiental seja 
trabalhada com todos, e necessária à criação de ferramentas e práticas acessíveis que favo-
reçam o contato com a natureza e a interação social.Diante disso este trabalho objetiva-se 
a utilizar e avaliar as Trilhas ecológicas Curumim e Ver o Rio, como uma ferramenta de 
acessibilidade a educação ambiental e inclusão social.

Palavras chave: interação; conscientização ambiental; natureza; aprendizado. 

1. Acadêmico do curso Superior em Tecnologia em Gestão Ambiental pela faculdade Metodista de São Paulo – 
Pólo Ceres, Goiás. E-mail: fernandoyurii@hotmail.com

2. Acadêmica do curso de Bacharelado em Agronomia do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia Goiano – Câm-
pus Ceres, Ceres, Goiás. E-mail: jessicamaryisrael@hotmail.com

3. Acadêmica do curso de Bacharelado em Zootecnia do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia Goiano – Câm-
pus Ceres, Ceres, Goiás. E-mail: amandinhavaz@hotmail.com

4. Msc, Pedagoga, Docente do do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia Goiano – Câmpus Ceres, Ceres, Goiás. 
E- mail: gluaregina@hotmail.com

5. MSc, Bióloga, Docente do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia Goiano – Câmpus Ceres, Ceres, Goiás. E- mail: 
sandrarochabiologa@hotmail.com



154   |  ANAIS - I Seminário da Rede Internacional de Escolas Criativas

INTRODUÇÃO

A educação é primordial para o desenvolvimento sustentável da so-
ciedade. A questão ambiental é, atualmente, um dos temas considerados 
estratégicos nos compromissos e tratados internacionais promovidos por 
agências intergovernamentais, como as que integram a ONU. De acordo 
com Castro & Spazziani (1998), a conscientização é uma condição indis-
pensável para a educação ambiental. De acordo com Dias (1994) a educa-
ção ambiental caracteriza-se por incorporar as dimensões sociais, políticas, 
econômicas, culturais, ecológicas e éticas, o que significa que ao discutir 
qualquer problema ambiental, envolvem-se todas as esferas de conhecimen-
to. A educação ambiental que incorpora a perspectiva dos sujeitos sociais 
permite estabelecer uma prática pedagógica contextualizada e crítica, que 
explicita os problemas estruturais de nossa sociedade (LOUREIRO,2004).

De acordo com Aiolfiet al., (2011), as trilhas ecológicas inserem-se 
na educação ambiental num sentido completo, pois proporcionam a aqui-
sição do conhecimento através de experiências práticas em que as vivências 
do mundo real sejam complementares as teorias, além de que a interação 
do homem com a natureza exercer um papel fundamental na conjuntura 
dos meios possibilitando a desenvoltura do respeito à natureza. 

Cada trilha deve ser desenhada, construída e mantida segundo suas 
necessidades específicas, as quais se relacionam com seu objetivo recreacio-
nal, seus níveis de dificuldade, a demanda de uso, as características físicas 
do terreno, seus aspectos ecológicos e paisagísticos e em qual zona da uni-
dade de conservação se situa (FONTOURA & SIMIQUELI, 2006).

A fim de que a trilha execute as funções as quais se destina, ela deve 
estar inserida no processo de planejamento ambiental, sendo adequada-
mente construída, manejada e monitorada; desta forma é possível desen-
volver o ecoturismo em consonância com a conservação da natureza e a 
manutenção da integridade dos ecossistemas (PECCATIELLO, 2007).

Uma maneira de tornar a educação ambiental uma pratica acessível a 
diversos públicos são os percursos interpretativos. Estes podem ser temáti-
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cos, com a predefinição de um tema antes da caminhada, ou de descoberta, 
ou turísticos e de lazer. 

Diante da importância da conscientização ambiental, e da necessi-
dade de que a mesma se torne acessível a todos, este trabalho objetiva-se a 
utilizar a Trilha ecológica Curumim como uma ferramenta de acessibilida-
de a educação ambiental e inclusão social.

MATERIAL & MÉTODOS

A trilha Curumin e realizada nas dependências do Instituto Federal 
de Ciência e Tecnologia Goiano – Câmpus Ceres, Rod. 154 km 03 – Cx. 
Postal 51 – Ceres –GO.  Ao chegarem à instituição os visitantes são recep-
cionados e guiados até o Centro Agroecológico, ponto de apoio das trilhas, 
por ser um anfiteatro aberto construído por matérias ecológicos, referen-
ciando o inicio partida das demais trilhas podendo ser tanto a Trilha Curu-
mim, com cerca de 300 metros de extensão, que será o local da implantação 
do projeto de acessibilidade ambiental ou a Ver o Rio, com cerca de 1 km e, 
800 metros, destinadas para os demais faixas etários e públicos.  

Desde a sua criação a trilha vem sendo admirada por todos aqueles 
que têm a oportunidade de conhecê-la. Infelizmente ainda há pessoas que 
não usufruíram desse bem por diversos motivos que limitam esta prática. 
A acessibilidade e um grande sonho para trilha é uma das maiores virtudes 
do IF Goiano, poder implantar práticas de educação ambiental, acessibili-
dade e inclusão social através de recursos didáticos produzidos a partir de 
materiais reciclados. 

A adaptação dos trechos é de grande valia para que possa ser possí-
vel a acessibilidade, utilizando madeiras oriundas de pallets para permear 
a trilha e consigo diminuir e eliminar possíveis acidentes no decorrer do 
trajeto e promover a locomoção dos cadeirantes, pessoas com deficiência 
visual e idosos. 

As atividades de Manutenção são essenciais, pois sem as mesmas, 
todo o restante do projeto se tornaria inviável. Para que as suas ativida-
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des do projeto prossigam de maneira continua, a manutenção e de grande 
valia, pois quando realizada de maneira correta e eficaz, as melhorias são 
refletidas em benefícios para todos. A manutenção da trilha deve seguir 
procedimentos e intervenções que minimizem os impactos e que garanta a 
integridade física de todos aqueles que usufruírem de forma direta e indi-
reta à trilha. 

A manutenção deve ocorrer periodicamente, realizando-se a limpe-
za de todo o trecho da trilha, através de capina, poda, roçagem, retirada de 
lixo durante o percurso e retirando tudo aquilo que possa atrapalhar o flu-
xo no trajeto dos visitantes. Ressaltando que estamos projetando todos os 
caminhos visando a acessibilidade, só assim poderemos incluir os visitan-
tes e praticantes do centro de equoterapia com suas necessidades especiais.
Todo impedimento que possa a vir atrapalhar no deslocamento (galhos, 
cipós, raízes, pedras, etc.) desse novo publico deve ser retirado, ou caso não 
conseguir ser retirado, deve ser elaborado outro mecanismo que possibilite 
esse deslocamento. 

Conforme a necessidade de manutenção, estruturas devem ser obser-
vadas como o crescimento de excessivo da vegetação local, através da poda 
de galhos que possam estar interrompendo ou dificultando o fluxo nos ca-
minhos, a manutenção dos corrimãos, pontes, escadas, cercas, passarelas, 
devem ter uma atenção redobrada, pois são matérias com uma durabilida-
de limitada e assim quando houver a necessidade devem ser substituídos. 

Ao decorrer da trilha, terá pontos de informações que estarão dis-
poníveis na linguagem do braile, produzidas em tapas de potes de sorvete. 
Para os deficientes auditivos os guias serão treinadas na língua Libras, para 
que os visitantes possam obter o maximo de  interação no ambiente.

Para a avaliação da qualidade e da eficiência das trilhas na educação 
ambiental e na efetiva acessibilidade, serão aplicados questionários, as pes-
soas que consigam ler e escrever, (aos deficientes visuais o questionário será 
formulado todo em linguagem do braile) sendo eles os 
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RESULTADOS ESPERADOS

Permitir aos alunos e visitantes a integralização com a sua origem, 
com o seu eu interior, meio da educação ambiental e inclusão social, no 
contexto ecopegogico. Podendo então ter acesso a natureza de forma sim-
ples e clara como “todas as pessoas tem”. Sensibilizando e educando este 
publico tão especial e garante de novas formas de serem lembrados.  

Adaptação da trilha para que possa ser acessível por todos e todas, 
promoverem a educação ambiental, social, ética e humana, pela inclusão 
social. Transmitir a verdadeira mensagem para este novo publico, que ele 
também fazem parte deste elo ecológico. Para que este projeto possa ter 
efeitos a avaliação da qualidade e da eficiência das trilhas na educação am-
biental e na efetiva acessibilidade, serão aplicados questionários, as pessoas 
que consigam ler e escrever, (aos deficientes visuais o questionário será for-
mulado todo em linguagem do braile) sendo eles os visitantes da trilha que 
terão acesso ao trajeto, de forma que teremos os resultados quantitativos 
do mesmo.                                                                     
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INTRODUÇÃO

A pertinência do uso do livro didático ou de materiais autênticos 
em aulas de línguas estrangeiras tem se constituído, ao longo dos anos, 
em debate por parte dos que se ocupam com a língua estrangeira.  Richar-
ds (1998), por exemplo, questiona se o uso de livros didáticos, de algum 
modo, limita ou cerceia a ação do professor, representando uma influência 
negativa em sala de aula. Para Costa (1987, p. 54), no entanto, o livro faci-
lita a aprendizagem; provê ‘segurança’ aos alunos, além de exercer papel de 
mapa de viagem. Contudo, o autor observa que o livro não pode ser predo-
minante, nem absoluto na definição do que o aluno irá aprender.    

De maneira geral a discussão se pauta pelo uso ou não do livro di-
dático. O consenso só ocorre no entendimento de que não há livro per-
feito (SAVIGNON, 1983; CUNNINGSWORTH,1988; CUNNINGHAM, 
1995; TOMLINSON, 2001; WEININGER, 2001; QUINTERO, 2003). Neste 
sentido, conforme observa Duarte (2003, p. 69), “os linguistas que não se 
opõem ao uso do livro didático sugerem a sua adequação e ou adaptação 
às necessidades do professor e dos alunos (QUINTERO, 2003; CUNNIN-
GSWORTH, 1988; GABRIELATOS, 2003). 

1 Professora adjunta de língua inglesa do CEPAE/UFG. magalisaddi@gmail.com

2 Os nossos agradecimentos à FAPEG que provê 19 bolsas de iniciação científica júnior para alunos de línguas 
estrangeiras na participação deste projeto.
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 A adoção de um livro como guia para as aulas de línguas estrangei-
ras implica seleção, adequação, adaptação, recurso financeiro, a decisão por 
um livro nacional ou importado, a proficiência do professor. Além disso, 
relatos de professores expressam que ainda hoje alguns materiais didáticos 
continuam sendo selecionados por coordenadores de escolas e não pelo 
professor da disciplina. Essa questão, portanto, se torna ainda mais relevan-
te se se tratar de escolas públicas. 

Mais recentemente, em 2011, numa atitude inédita o Ministério da 
Educação e Cultura (MEC) passou a fornecer para as escolas públicas li-
vros de língua inglesa e de língua espanhola para o ensino fundamental 
e a partir de 2012 os livros passaram a ser oferecidos para as escolas pú-
blicas de ensino médio. Sem desconsiderar a importância e o avanço que 
isso representa para o ensino de línguas estrangeiras nas escolas públicas, 
experiências anteriores com materiais que não são produzidos para fins di-
dáticos, tais como, música, filmes, poemas, contos de fada, artes plásticas, 
nos possibilitam afirmar que esses recursos qualificam a aula tornando-a 
mais interessante, motivadora e interativa. Dentre os aspectos referentes às 
habilidades, o desenvolvimento da oralidade e da escrita são aspectos pos-
síveis de serem observados. As experiências mencionadas se efetivaram em 
outras pesquisas desenvolvidas por nós nos anos de 1995 e posteriormente 
em 1999.  

A investigação na literatura da área sobre os motivos pelos quais as 
histórias devem fazer parte do ensino de língua estrangeira e de língua ma-
terna, Andrew Wright (1995) cita: motivação, significação, fluência, cons-
ciência linguística, estímulo para conversação e a escrita, comunicação e 
por último currículo3. Dos motivos apontados, o autor assinala o fato de 
as crianças necessitarem de ouvir histórias e estarem sempre predispostas 
a ouvi-las ou lê-las, elas passam a ser fonte de motivação. Além disso, ao 
ouvir as histórias as crianças buscam o significado das histórias. Se elas en-
contram tais significados, são recompensadas pela habilidade compreensão 

3 Tradução efetuada por nós.
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e são motivadas a tentar aprimorar suas habilidades de compreensão em 
níveis mais elevados. 

Pereira e Duarte (2003) explicam que uma das vantagens que os 
textos literários exercem no ensino de línguas estrangeiras trata-se da re-
petição dos chavões. Segundo as autoras, esse momento permite ao aluno 
experimentar a língua estrangeira de modo contextualizado, saindo da es-
terilidade dos chamados drills na metodologia do ensino e aprendizagem 
de línguas.

Dentre os trabalhos que dão suporte teórico a esta pesquisa, é im-
portante retomar, por exemplo, o artigo de Freire e Murce (2009), que traz 
questões importantes sobre o ensino e a aprendizagem de línguas estran-
geiras no que concerne a uma concepção de corpo fundamentada na psi-
canálise, que o concebe como corpo pulsional ou corpolinguagem, corpo 
efeito de linguagem. No artigo, os pesquisadores partem de um problema 
bastante comum, o da frustração, entre professores, em relação a uma ex-
pectativa não alcançada por parte de seus alunos, o que não se restringe, 
evidentemente, às aulas de língua estrangeira (LE), mas à educação em 
geral. Outro problema está relacionado ao uso dos livros didáticos para o 
ensino de LE, nos quais não se percebe nenhuma referência ao corpo que 
vá além do que este comporta do registro do imaginário, isto é, do que 
concerne ao campo do sentido. O corpo é basicamente um corpo utilitário, 
assim como a língua é meramente um “instrumento de comunicação”. A 
língua estrangeira acaba então se limitando a “servir para” o aluno apren-
der “como” comprar um bilhete numa estação, como pedir comida em um 
restaurante, como orientar-se dentro de uma cidade desconhecida etc. Os 
textos são utilizados como pré-textos “para” alguma coisa, antes de serem 
considerados por eles mesmos, como fruição, por exemplo. Claro que es-
ses conteúdos também são importantes, mas não são tudo. Aprender uma 
língua estrangeira é muito mais complexo – ou muito simples, para alguns 
alunos –, é verdade, mas, de qualquer modo, não é sem consequências para 
o corpo. Os pesquisadores lembram que, de um modo geral, em sala de 
aula e nos livros didáticos, a língua é tida como transparente, completa, 
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sem equívoco, como se não houvesse um corpo desejante que é efeito de 
linguagem e que, portanto, compõe um sujeito que é faltante. Ignora-se 
a incompletude da linguagem – e do sujeito, ignora-se a singularidade e, 
muitas vezes, o sofrimento que é constitutivo do processo de ser capturado 
por uma nova língua. 

Considerando a complexidade que envolve o ensino e aprendizado 
de língua estrangeira, o seguinte problema para o desenvolvimento desta 
pesquisa foi levantado: quais são as implicações da utilização de outros re-
cursos didáticos, que não o livro didático, no ensino de língua estrangeira 
para alunos de uma escola pública federal de Goiânia em seu contato regu-
lar e sistematizado com a língua estrangeira? 

Como objetivo geral, tem-se o seguinte:

•	 execução de atividades pedagógicas e de criação artística que pos-
sibilitem investigar a leitura, a escrita e a criação corporal e literá-
ria do estudante de língua estrangeira na educação básica.

•	E no que tange aos objetivos específicos, pretende-se: 

•	 fazer com que o aluno se torne um elemento ativo em seu processo 
de aprendizagem. Isto significa que o professor deixa de desempe-
nhar simplesmente o papel de transmissor de informações e torna-
-se o elemento que provê meios de levar o aluno a descobrir os me-
canismos de funcionamento da língua e também de sua maneira 
particular de aprender;

•	desenvolver a capacidade de compreensão e de expressão oral e 
escrita em língua estrangeira;

•	 ampliar o universo discursivo e de conhecimento do aluno que, em 
contato com diferentes culturas e visões de mundo, ou seja, com 
diferentes modos de significar – e significar-se –, amplia o enten-
dimento de sua própria cultura e sociedade e, consequentemente, 
sua capacidade de ressignificá-las e resignificar-se como sujeito;

•	 construir conhecimento sistêmico, sobre a organização textual e 
sobre como e quando utilizar a linguagem em situações determi-
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nadas, tendo como base o conhecimento prévio do aluno, consti-
tuído em língua materna;

•	 encorajar uma atitude positiva do aluno em relação ao estudo de 
uma língua estrangeira;

•	 integrar a LE a outras disciplinas por meio da leitura, exposição de 
trabalhos e produção de textos sobre diversos temas;

•	promover um ambiente de ensino-aprendizagem mais agradável 
e prazeroso, por meio de atividades lúdicas, tais como audição de 
músicas, exibição de vídeos, trabalhos que envolvam a literatura, 
jogos, teatros e outros.

No que diz respeito à metodologia, trata-se de um estudo qualitativo 
que vem se valendo de diversos instrumentos de coleta de registros (da-
dos), como: a produção escrita e oral dos alunos, diários de pesquisa (pro-
tocolo), entrevistas, diários dialogados, além de entrevistas e questionários. 

São participantes desta pesquisa alunos da 2ª fase do ensino funda-
mental de língua inglesa a partir da 6ª série do ano de 2012. Além destes 
alunos pensamos que alunos do ensino médio poderiam tomar parte da 
pesquisa por meio de projetos de iniciação científica júnior. Para a parti-
cipação destes alunos consideramos a possibilidade de eles participarem 
na seleção de materiais mais conveniente para as séries iniciais que con-
templem temas que possam vir a contribuir para a formação cultural dos 
alunos. 

É possível observar, por meio do material que vem sendo coletado 
– diários dialogados, que no início da pesquisa, junho de 2012, os alunos 
mostravam-se inseguros e algumas vezes angustiados ao tentar entender o 
conteúdo do material trazido para a sala de aula. Com o passar do tempo 
e a familiarização entre professor, alunos e recursos didáticos, observo que 
os alunos se sentem mais confortáveis e menos ansiosos com a aquisição da 
língua estrangeira.  

Algumas atividades já foram apresentadas pelos alunos a partir deste 
projeto. No ano de 2012, uma aluna declamou uma poesia de sua autoria 
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num projeto de extensão denominado Pipoesia, no Cepae/UFG. Em 2013, 
a partir de uma atividade trabalhada em sala de aula, um shape poem, cujo 
título é The Planet of Mars, no mesmo evento denominado Pipoesia, dois 
alunos da 7ª série produziram e declamaram o seguinte poema:

THE PLANET OF MILUKA4

In the planet of Miluka
They all wear very brilliant clothes.
And they all have blue hair.
And there is no air there.
The queen’s name is Cher.
They all live like us
They all work, they sleep, they eat and they love

But they are in another 
Dimension 
Too far from us.

O tempo previsto de duração da pesquisa é de quarenta e oito meses, 
a contar do início do ano letivo de 2012, com a possibilidade de prolon-
gamento por mais doze meses.  Tenho argumentado com meus pares que 
o desenvolvimento de pesquisa em sala de aula provê importante mate-
rial para reflexão e desenvolvimento de estratégias, por parte do professor. 
Com isso, é possível que os professores passem a ter maior produção de 
materiais didáticos, o que pode vir a garantir mais independência do pro-
fessor em relação ao livro didático.
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“África, um embarque cultural”: mostra de 
cultura africana e afro-brasileira no Dia da 

Consciência Negra no Colégio Desafio

Welberg Vinicius Gomes Bonifácio1, CEPAE/UFG

INTRODUÇÃO

O Brasil possui a quinta maior população mundial, sendo mais de 
190 milhões de habitantes, onde sua origem está ligada a uma diversificada 
composição étnica que agregou povos oriundos, sobretudo, do continente 
europeu, África e nativos da América, o que resultou em uma enorme di-
versidade cultura, porém, que não se manifesta de forma democrática na 
geografia e na história brasileira, o que é resultado de processos históricos 
de práticas desiguais, discriminatórias e excludentes em nossa sociedade, 
que acabaram condicionando determinados seguimentos sociais e cultu-
rais a estarem de forma marginalizada, física e ideológica no país. Assim, 
torna-se evidente a importância da discussão das temáticas ligadas às rela-
ções étnico-raciais, para a busca de uma verdadeira igualdade racial.Nesse 
sentido, desde a década de 1970, é comemorado no Brasil no dia 20 de 
novembro, o Dia da Consciência Negra. A data corresponde ao dia em que 
um símbolo da resistência negra ao regime escravista, Zumbi dos Palmares 
foi assassinado, no ano de 1695. Seu objetivo é fazer refletir sobre a inserção 
do negro na sociedade brasileira e sobre as questões da igualdade racial. 

Assim, a data foi idealizada para marcar e abrir o debate sobre as 
políticas públicas para promoção da igualdade racial, vislumbrando o es-
tabelecimento de um Estado democrático de direitos, oferecendo isonomi-
camente a todo e qualquer cidadão: educação (inclusive superior), saúde, 
justiça social, entre outros aspectos. Sabendo também que a democracia 
racial brasileira constitui um mito difundido no imaginário brasileiro, 

1. Mestrando em Ensino Na Educação Básica - CEPAE – UFG
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precisamos ter consciência de que as marcas deixadas por três séculos de 
regime escravista no Brasil ainda precisam ser sanadas verdadeiramente, 
assim como as carências sociais e a carga de preconceito e discriminação 
iniciados nesse período e que perpetuaram até os hoje, como aponta o texto 
publicado em dezembro de 2004 pelo instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística – IBGE em seu site:

Hoje, no Brasil, ainda é possível ver os reflexos dessa história de desigual-
dade e exploração. Alguns indicadores referentes a população, família, edu-
cação, trabalho e rendimento e que são importantes para retratar de forma 
resumida a situação social de brancos, pretos e pardos, revelam desigualda-
des em todas as dimensões e áreas geográficas do País. Apontam, também, 
para uma situação marcada pela pobreza, sobretudo para a população de 
pretos e pardos (IBGE, 2004). 

Torna-se assim, possível compreender por que o Dia da Consciência 
Negra foi criado e que é papel de toda a sociedade a busca para se alcançar 
um objetivo, a igualdade racial, tendo participação fundamental nesse pro-
cesso, diversas esferas sociais dos setores públicos e privados, sobretudo as 
educacionais.

JUSTIFICATIVA

O Brasil é considerado por muitos como o país da mistura/miscige-
nação de povos e da diversidade cultura, mas o que é pouco apresentado 
é que essa diversidade humana não partilha plenamente dos mesmos di-
reitos e nem possuem espaços igualitários nas representações sociais no 
país, pois, determinados elementos da cultura são supervalorizados em 
detrimento de outros. As tradições culturais afro-brasileiras, por exemplo, 
aparecem em diversos momentos em espaços marginalizados, fato esse que 
está diretamente ligado à história da população negra no Brasil. História 
essa, marcada por processos de exploração, exclusão social e negação de 
suas tradições culturais, fato esse que se deu devido práticas discriminató-
rias que perpetuaram mesmo após o fim da escravidão.  
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Tendo como base a LEI No 10.639/2003, que inclui no currículo ofi-
cial da rede de ensino básico a obrigatoriedade da temática “História e Cul-
tura Afro-Brasileira”, surge à tona a importância dessa história e tradições 
para a formação humana de crianças e jovens brasileiros, ressaltando o pa-
pel da educação básica nesse processo. Demonstrando o quão significativas 
são essas tradições, que conseguiram sobreviver através de lutas e resistên-
cia a uma história marcada por estigmas e perseguição, mas que deixaram 
a sua inestimável contribuição para a construção da identidade nacional. 

Dessa forma, esse projeto se mostra como uma frente pioneira den-
tro do Colégio Desafio em virtude do recorte temático, a compor o Hall 
dos grandes projetos dessa instituição de ensino como a Gincana Solidária, 
e Lançamento do livro de poesias dos alunos “Desafio Poético”, visando 
acima de tudo a formação intelectual e moral dos estudantes.

OBJETIVOS

Contribuir para a formação dos alunos do Colégio Desafio no to-
cante à importância das relações étnico-raciais, culturas africanas e afro-
-brasileiras de modo que compreendam de forma crítica as questões ligadas 
à desigualdade racial e a contribuição africana para a cultural brasileira, os 
impactos do racismo e compreensão da importância e resultados de políti-
cas públicas para promoção da igualdade racial, tornando assim, efetiva a 
aplicação da LEI No 10.639/2003 no Colégio Desafio.

DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

No ano de 2012 eu coordenei a primeira experiência da “mostra de 
cultura africana e afro-brasileira”, que contou com apresentações de teatro, 
musicas, danças, depoimentos, exposição de comidas típicas, artesanato e 
arquitetura africanas e afro-brasileiras.

Para chegar a esse resultado houve um trabalho interdisciplinar que 
aliou trabalho de professores de diversas áreas, como Geografia, História, 
Educação Física, Teatro e Artes, que realizaram diversas oficinas (de dan-
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ças, instrumentos musicais, capoeira), ensaios, além dos trabalhos em sala 
de aula discutindo diversas temáticas relacionadas ao continente africano, 
a cultura afro-brasileira e as relações étnico-raciais e dos alunos das turmas 
de 9º ano do colégio, que no dia 20 de Novembro apresentaram para os 
demais alunos e professores o resultado de todo esse trabalho.

Em 2013, devido alguns impedimentos pessoais, não pude encami-
nhar o projeto, que contou nesse ano com o trabalho da equipe de professo-
res de Teatro e Educação Física. Contudo já desenvolvi uma proposta para 
os anos seguintes que visa ampliar e aprofundar as discussões em todo o 
Colégio Desafio, contando com as seguintes etapas:

1º - Pesquisa e montagem de material didático pelos professores para 
abordagem de temas específicos em sala de aula. São eles: Formação terri-
torial e do povo brasileiro (matrizes étnicas, linguagem, origem e impactos 
do racismo, segregação socioespacial, etc.); o negro na mídia (invizibili-
sação e subalternização histórica do negro na mídia brasileira); violência 
e extermínio da população negra (sobretudo no que se refere à juventude 
negra); cultura africana e afro-brasileira (religiosidades, musicalidade, ca-
poeira, culinária, etc.).

2º - Construção das discussões temáticas com as turmas de 9º ano 
estabelecendo links com os conteúdos programáticos de História e Geo-
grafia africana e afro-brasileira. Os professores abordarão a temática em 
questão em sala durante algumas aulas nos períodos do 3º e 4º bimestre 
utilizando-se de diversos recursos (vídeos, filmes, textos, reportagens, mú-
sicas, etc.) promovendo diálogos e discussões buscando reflexões, análises 
e interpretações criticas por parte dos alunos.

3º - Participação dos demais integrantes do corpo discente do Colé-
gio Desafio. Na semana do “20 de novembro” (semana da consciência ne-
gra) as demais turmas (6º, 7º, 8º anos do fundamental e 1º, 2º e 3º anos do 
ensino médio) serão convidados a assistir e participar (em dias e horários 
predefinidos para cada série) de apresentações culturais, palestras, e/ou de-
bates organizados pelos alunos dos 9º anos (sob orientação dos professores) 
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que podem ser antecedidos da exibição de vídeos ou filmes que darão base 
para as discussões em questão.

6.3.2 Cada série participará de uma temática específica:
•	Do 6º, 7º e 8º ano: Cultura africana e afro-brasileira.
•	 1º ano: O negro na mídia, violência e extermínio da população 

negra.
•	 2º ano: Políticas Públicas Para Promoção da Igualdade Racial.
•	 3º ano: Formação territorial e do povo brasileiro.
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Álbum de figurinhas: o jogo 
como estímulo à leitura

Flávia Pereira Lima, CEPAE/UFG1

INTRODUÇÃO

Criança gosta de colecionar figurinhas, brincar com elas, trocar com 
os colegas. À medida que as páginas do álbum vão se preenchendo, a ex-
pectativa aumenta.

Criança gosta de imaginar, brincar com as ideias. A leitura desperta 
a imaginação, permite contato com novas palavras, linguagens, imagens, 
instiga a curiosidade.

Criança gosta de bicho, falar o nome deles, imitar os sons. Na escola, 
querem saber onde vivem, o que comem, como dormem e muitas outras 
perguntas que, muitas vezes, deixam os professores em apuros. 

Juntar figurinhas, leitura e bichos foi a proposta do projeto Álbum 
de Figurinhas – Bichos Brasileiros Ameaçados de Extinção, que desenvolvi 
nas duas turmas de 3o Ano do CEPAE/UFG no ano de 2013. Um jogo cujo 
o principal objetivo era estimular a leitura tendo como tema os animais 
brasileiros.

O brincar pode e deve ser inserido nas aulas e as atividades lúdicas 
devem ser valorizadas do ponto de vista educativo. Nós professores pode-
mos explorar a espontaneidade e a liberdade criativa das atividades lúdicas 
que contribuem para uma aprendizagem prazerosa das crianças (ALVES; 
BIANCHIN, 2010). Em diversas circunstâncias da aula uma atividade lú-
dica pode ser inserida: para apresentar, ilustrar, avaliar e revisar conteúdos, 
bem como contextualizar conhecimentos e integrá-los de forma interdisci-
plinar (CUNHA, 2012).  

1 Email: limaflp@yahoo.com.br
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Há muita discussão sobre a diferença de jogo, atividade lúdica, brin-
quedo ou material pedagógico. Para SOARES (2008) um “jogo é o resulta-
do de interações linguísticas diversas em termos de características e ações 
lúdicas, ou seja, atividades lúdicas que implicam no prazer, no divertimen-
to, na liberdade e na voluntariedade, que contenham um sistema de regras 
claras e explícitas e que tenham um lugar delimitado onde possa agir: um 
espaço  ou um brinquedo.”

Estudos em ensino de Ciências apontam que os jogos são muito úteis 
para dinamizar o processo de ensino e levar a uma aprendizagem significa-
tiva, dado que despertam o interesse das crianças e adolescentes, estimulam 
o envolvimento nas atividades propostas e, consequentemente, auxiliam na 
aprendizagem de conteúdos (BRAGA; MATOS, 2013; CASTRO; COSTA, 
2011; OLIVEIRA; SOARES, 2005).

No plano de ensino de Ciências do 3o Ano do CEPAE está previsto 
o conteúdo de sustentação corporal, que inclui a construção de conceitos 
sobre os animais invertebrados e vertebrados. De forma a superar apenas 
uma apresentação de características que distinguem os grupos de animais, 
busco que os estudantes iniciem análises interpretativas a partir das ca-
racterísticas dos animais, explorando hábitos de vida e comportamentos, o 
que dá margem para discussões sobre as adaptações biológicas. Para tanto, 
utilizo imagens, vídeos, esqueletos, espécimes de coleção biológica e leitura 
de muitos textos. 

No ano de 2012 uma das atividades previstas foi elaborar pequenos 
textos sobre cinco animais, a partir de textos de divulgação científica. Cada 
animal tinha a sua figurinha colorida e, para ganhar uma nova, era neces-
sário produzir um texto de qualidade. Essa simples atividade de ganhar 
figurinhas despertou tanto o interesse das crianças que resolvi, no ano de 
2013, estruturá-la melhor. Assim surgiu o projeto Álbum de Figurinhas  
Bichos Brasileiros Ameaçados de Extinção, realizado com 60 crianças de 
duas turmas do 3o Ano do Ensino Fundamental do CEPAE.
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A CONSTRUÇÃO DO ÁLBUM DE FIGURINHAS

A preparação 

Na Revista Ciência Hoje das Crianças (CHC), uma publicação da 
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência que é recebida por todas 
as escolas públicas brasileiras, há uma sessão denominada “Galeria Bichos 
Ameaçados”. A sessão é composta por um texto no qual o autor apresenta 
as características do animal brasileiro e os motivos pelo qual ele está amea-
çado e por uma foto de página dupla. Os textos, apesar de conterem consi-
derável informação biológica, são de fácil leitura e compreensão.

Sabendo da existência desta sessão e do interesse dos crianças em 
colecionar figurinhas, organizei um álbum com 30 animais ameaçados de 
extinção, todos retirados da sessão Galeria dos Bichos Ameaçados da CHC. 
A partir disso, montei o seguinte material: i. O álbum: cada criança ganhou 
um álbum de 20 páginas, colorido e encadernado. Nas páginas iniciais ha-
via instruções do jogo e uma tabela para monitoramento das figurinhas co-
lecionadas. Para cada animal havia um espaço para ser colada a figurinha, 
logo abaixo havia a solicitação de informações (nome científico, nome po-
pular, grupo ao qual pertence) e linhas para a criança escrever o que havia 
aprendido sobre o bicho; ii. Os textos: selecionei os 30 textos da CHC, cor-
respondentes às figurinhas, que foram impressos em cores e plastificados; 
iii. Figurinhas: foram impressas 60 figurinhas coloridas de cada um dos 30 
animais selecionados e recortadas, totalizando 900 figurinhas.

A entrega e as regras

De forma a criar um clima de expectativa, avisei para as turmas que 
haveria uma surpresa nas aula de Ciências. Duas semanas depois, reuni 
todas as crianças no pátio da escola e expliquei que havia chegado o mo-
mento da surpresa se revelar. Pedi a todos que fechassem os olhos e fui 
distribuindo os álbuns. Quando todos haviam ganhado, pedi que abrissem 
os olhos. Inicialmente, a maioria não entendeu, mas ao abrirem o material, 
identificaram que se tratava de um álbum de figurinhas. Expliquei para eles 
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que esse seria um jogo nas aulas de Ciências por muitos meses e que o obje-
tivo era, além de completar o álbum, que eles lessem e aprendessem muito 
sobre os bichos brasileiros. 

Depois disso, comecei a explicar as regras da brincadeira: i. No pri-
meiro dia toda a criança receberia uma figurinha; ii. Logo depois, deveriam 
marcar na tabela a figurinha recebida; iii. Todos receberiam um texto, não 
necessariamente relacionado à figurinha recebida; iv. Cada um deveria ler 
em casa o texto, completar as informações no álbum e redigir um parágrafo 
sobre o animal no espaço da figurinha; v. No próximo encontro (próxima 
aula ou semana), a criança poderia receber uma nova figurinha “na banca” 
se tivesse escrito um parágrafo completando as informações do bicho no 
álbum; vi. Figurinhas repetidas poderiam ser trocadas. 

A DINÂMICA DO ÁLBUM DE FIGURINHAS EM SALA DE AULA

O Álbum de Figurinhas despertou muito o interesse das turmas. 
Todos queriam levar para casa figurinhas e textos novos. De forma que o 
álbum não tomasse todo o tempo da aula, visto que era uma atividade com-
plementar e não necessariamente vinculada ao conteúdo trabalhado, eu e 
as crianças construímos uma dinâmica. Assim que eu chegava em sala, as 
crianças já se entusiasmavam. Eu solicitava que aquelas que poderiam ga-
nhar figurinhas se levantassem e trouxessem o texto impresso e o parágrafo 
escrito por elas no álbum. Eu analisava e entregava a nova figurinha. Em 
algumas aulas eu entregava a figurinha, em outras escolhiam ou tiravam ao 
acaso e tudo isso gerava expectativa e emoção. Inicialmente, entregava os 
texto de forma aleatória, mas à medida que a atividade foi se desenvolvendo 
e o álbum completando, passei a dispor os textos na aba do quadro da sala,  
organizava a escolha e cada estudante ia à frente e selecionava o novo texto. 

O álbum de figurinhas gerou a possibilidade de discussões acerca 
da responsabilidade, da importância da leitura, do cuidado com o material 
coletivo. Também possibilitou o desenvolvimento de habilidades nas crian-
ças, como a organização de informações numa tabela, a síntese do conhe-
cimento num parágrafo, a identificação de determinadas informações no 
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texto. Demonstrações espontâneas de colaboração (a troca de figurinhas 
ou textos repetidos, colegas auxiliando uns aos outros nas trocas) foram 
frequentes. Também foi surpreendente ver as crianças dominando as regras 
do jogo e construindo habilidades, dado que inicialmente tinham muita 
dificuldade em organizar e tratar a informação.

Os estudantes compreenderam as regras e as seguiram de forma 
dedicada. Quando não haviam cumprido algo, me avisavam e afirmavam 
que fariam para a próxima semana. Houve casos em que eu, erroneamen-
te, entreguei a figurinha e o estudante a devolvera porque naquele dia não 
poderia receber.

O Álbum de Figurinhas foi efetivamente um instrumento de estímu-
lo à leitura e de motivação. Das 60 crianças, apenas uma não se envolveu 
na atividade.

Foram seis meses colecionando figurinhas e lendo textos sobre os 
bichos brasileiros. Após o conteúdo de animais invertebrados e vertebrados 
(e seus grupos) ter sido construído em sala, as crianças classificaram os 30 
animais do álbum com muita facilidade.

AVALIAÇÃO E AJUSTES

De forma a avaliar melhor o jogo do Álbum, solicitei neste ano de 
2014 que as crianças participantes, agora no 4o Ano, escrevessem do que se 
lembravam das aulas de Ciências de 2013 e do que mais haviam gostado. 
Também pedi que respondessem o que é um animal ameaçado de extinção 
e o que leva um animal a esse status. Dos 45 estudantes que responderam, 
60% se lembraram explicitamente do álbum de figurinhas e 62,2% citaram 
como a atividade que mais gostaram, confirmando a minha percepção do 
interesse gerado pela atividade. 

Essa atividade de 2014 também permitiu identificar a dificuldade 
dos estudantes em formar um conceito sobre as espécies ameaçadas de ex-
tinção. Apenas 42,2% deles conseguiram construir um conceito que abor-
dava a ideia da diminuição dos indivíduos de uma determinada espécie, 
como no exemplo “Um animal fica em extinção porque a espécie dele está 
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desaparecendo.”. É interessante notar que ao tentarem construir um concei-
to muitos estudantes apresentavam um motivo da ameaça, como a seguir 
“Quando eles são caçados, isso que é um animal ameaçado de extinção.” 
A caça é considerada pela maioria dos estudantes, 64,4% deles, o motivo 
das espécies estarem ameaçadas de extinção. Apenas 20% dos estudantes 
citou a perda de habitat, apesar dessa causa ser apontada em praticamente 
todos os textos que eles leram. Acredito que o impacto causado pela caça e 
o comércio ilegal de animais, muitas vezes apresentado nos meios de comu-
nicação, contribua para a construção dessa percepção.

No ano de 2014 pretendo realizar novamente o Álbum de Figuri-
nhas, fazendo alguns ajustes com o objetivo de explorar mais o álbum e seu 
tema, visto o interesse das crianças. Por isso, o novo álbum contará com 
15 figurinhas e cada espécie teria dois textos para a participação das 30 
crianças. As figurinhas poderão ser maiores, o que facilitará a exploração 
das características e também posso solicitar um resumo mais elaborado por 
parte dos estudantes, que poderão ler para a turma (uma solicitação recor-
rente em 2014). Também vou explorar com mais profundidade a questão 
das espécies ameaçadas, um tema central na conservação da biodiversidade 
brasileira. Para tanto, vamos discutir a partir de textos e atividades quais 
são as principais ameaças às espécies e como são feitos os estudos para de-
terminar o nível de ameaça. Para esse último tópico, convidarei professores 
da UFG que fazem pesquisa na área para dialogarem com as crianças. 

A experiência com o Álbum de Figurinhas confirmou a minha per-
cepção de como atividades diferenciadas, dentre elas o jogo, aguçam o in-
teresse, tornam as aulas mais dinâmicas e realmente envolvem a criança no 
seu aprendizado. Tudo isso tem grande potencial de auxiliar os estudantes 
na construção de uma aprendizagem significativa. Por isso, pretendo inves-
tir cada vez mais em jogos, experiências e atividades lúdicas nas aulas de 
Ciências.
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Amigos do peito: 
relato de uma prática criativa

Lilian de Castro Junqueira1, UEG/SME-GYN

Maria Angélica Cezário2, SME-GYN/FANAP

Apresentar uma proposta de trabalho escolar como referência basi-
lar a perspectiva de projetos transdisciplinares para a formação humana no 
Ensino Fundamental, é relevante na medida em que se deve ter como esco-
po uma mudança paradigmática. De acordo com Hernanéz (2002, p.11) é 
o investimento pedagógico numa “proposta transgressora para a educação 
escolar” 

Trata-se, portanto, de estabelecer diálogos com a complexidade das 
mudanças sociais emergentes e a busca de um conhecimento compreensi-
vo, relacionado com os percursos da formação inicial docente. Logo, é um 
esforço de repensar e reinventar as experiências socioculturais da escola na 
qual estamos inseridas. 

Nesse texto buscaremos apresentar o processo de aprendizagem re-
alizado com os alunos a partir de situações globalizadores que articulam 
os elementos do currículo oficial com os saberes no cotidiano dos alunos, 
sem dicotomizar a relação ensino-aprendizagem: professores e alunos não 
precisam ficar disputando protagonismos. A relação de ambos – em que 
pesem as responsabilidades de as professoras deliearem os caminhos de 
concretização das propostas definidas democraticamente – é de horizonta-
lidade. De formação para a autonomia e criatividade.

Partindo dessa perspectiva o diálogo ganha centralidade no fazer 
pedagógico com vista a estimular maior integração entre os atores sociais 
desse percurso incorporando o desafio defendido por Morim (1993, p. 67) 

1. Lilian de Castro Junqueira (lcjunkeira@gamil.com) Universidade Estadual de Goiás/ Secretaria Municipal de 
Educação de Goiânia.

2. Maria Angelica Cezário (mangelicacezario@gmail.com) Secretaria Municipal de Goiânia/ FANAP.
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de “adquirir o acesso às informações sobre o mundo e como adquiri a pos-
sibilidade de articulá-las e organiza-las” favorecendo a articulação entre os 
constituintes da cultura local com a global, estabelecendo novas formas de 
reflexão. Uma proposta baseada na integração de conhecimentos para além 
da tradição pedagógica.

No início do segundo trimestre, identificamos que as crianças do 
Ensino Fundamental da Rede Municipal de Goiânia apresentavam muitas 
questões a respeito de conflitos e críticas entre grupos na sala. As crianças 
durante a aula se queixavam bastante a respeito umas das outras, ora por 
serem excluídas do grupo e ora por serem solicitadas em excesso para as 
brincadeiras. 

Mobilizando-nos por essas inquietações, optamos por realizar um 
projeto transdisciplinar com a temática amizade, para elas refletissem, opi-
nassem e deliberassem sobre a complexidade das relações interpessoais: o 
que é, como se constitui e a sua relevância para harmonia coletiva, extrapo-
lando, obviamente, os muros da escola podendo favorecer uma cultura da 
paz na sociedade, em seu conjunto. Ressaltando os estudos da Comissão da 
UNESCO sobre os quatro pilares da Educação para o Século XXI, orienta-
dos para a pesquisa das situações reais, para alcançar uma visão crítica de 
avaliação do tema-problema. A pesquisa com base no pensamento comple-
xo indica, em conformidade com Saturnino de La Torre  “a necessidade de  
ver qualquer sujeito ou objeto de relacionalmente, inserido num meio com 
o qual interage e do qual é dependente”.

Tendo como referência que o professor não é aquele que só ensina, 
em uma perspectiva acadêmica, mas também aquele que educa, procuramos 
oportunizar situações didáticas para a formação pessoal dos alunos fazendo, 
também, enfatizando elementos da Língua portuguesa, de Ciências, de acor-
do com Morin “indivíduo-sociedade-espécie é como a trindade divina, um 
dos termos gera o outro e um se encontra no outro”, da História (individual, 
familiar e da comunidade). Procuramos livros literários, poemas, músicas, 
dinâmicas, vídeos, cirandas, brincadeiras, atividades de pesquisa, relatórios 
e murais como recurso didático para a realização desse projeto.
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A partir dessas perspectivas, escolhemos o livro Amigos do peito, es-
crito por Cláudio Tebas. Fizemos uma análise da capa do livro literário para 
extrairmos as características como: nome do autor, nome da ilustradora, 
editora, imagem da capa e título etc. Com essas observações, as crianças re-
alizavam hipóteses a respeito daquilo que iria ser lido movimentando seus 
conhecimentos inferenciais. 

Essa obra foi escrita em forma de poesia, na qual o personagem e 
narrador Marcelo possui três amigos do peito: Catapimba, Caloca e Terezi-
nha. Esses amigos foram selecionados por Marcelo dentre as crianças de seu 
bairro por emprestarem objetos a ele e se divertirem juntos. Percebemos 
que a história suscitou interesse e movimentou a aula. Cada aluno identifi-
cou um colega e a si mesmo com as personagens do livro. 

Do compartilhamento dessa leitura, as crianças foram trazendo co-
nhecimentos prévios, recontaram em suas casas, trouxeram casos seme-
lhantes pesquisando a opinião dos familiares, noticias veiculadas na mídia 
televisiva e impressa, a respeito da amizade e do perfil de uma amizade ver-
dadeira. Com a socialização dessas informações, foram realizados painéis e 
dramatização de situações positiva entre amigos e os aspectos que podem 
prejudicar uma amizade. 

Aos poucos, foram sendo produzidos textos com inferências a res-
peito da leitura dizendo: “Mas no bairro do Marcelo nem todos são amigos”. 
“O Carlos Alberto na história não compartilha sua bicicleta com ninguém”. 
À medida os alunos realizavam esses apontamentos, as professoras faziam 
a mediação a respeito de como deve agir uma pessoa que cultiva amigos: 
“Será que o Carlos Alberto tem muitos amigos? Se ele não emprestar a bi-
cicleta para as crianças do bairro como vai adquirir novas amizades? Para 
ter amigos é preciso dispor do que se tem? Uma amizade com a obrigação 
de emprestar algo ou trocar objetos e favores é verdadeira? Por meio dessas 
questões, as crianças foram narrando suas vivências do cotidiano compar-
tilhando seus saberes individuais. 

Assim, por esse caminho, os alunos foram sugerindo pistas a res-
peito daquilo que elas gostariam de fazer durante o projeto. Um aluno da 
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sala sugeriu que a professora trouxesse a música Amigos do peito, do grupo 
Balão Mágico, cujo nome é igual ao título do livro trabalhado. Nesse mo-
mento, escutar o que as crianças queriam saber e o sobre suas dificuldades 
e angústias a respeito da amizade, foi de fundamental importância para 
que aprendessem não só os conteúdos escolares, mas também adquirissem 
formação pessoal ampliando suas experiências.

Desse modo, as crianças ouviram a música solicitada pelo aluno, can-
taram e criaram uma coreografia e ensaiaram com seus “amigos do peito”. 

Ao final, as professoras problematizaram outras questões a respeito 
do tema: “Como se divertem os amigos? Somos amigos de todos? Quem 
são nossos verdadeiros amigos? O que devemos fazer para cultivar nossas 
amizades?”. 

Com isso, os alunos fazeram seus relatórios sobre o Projeto Amigos 
do Peito de situações que havia experienciado nesse processo, o que mudou 
ou não em suas concepções acerca da vida em sociedade. Por um lado, as 
docentes proporcionaram situações didáticas voltadas para a aprendizagem 
em relatos e histórias, e realizada uma auto-avaliação, já que suas percep-
ções pertencem ao campo da singularidade, da elaboração que cada um faz 
de suas indagações e experiências.

Do movimento da leitura, do relato oral, da análise da literatura, fo-
ram feitas interpretações de texto, análise e uso de expressões, tais como 
“Amigos do peito”, identificação e descrição de personagens, localização de 
informações explícitas e implícitas em um texto, escrita de carta ao amigo 
do peito dentre outras situações na sala de aula. Por fim, acabamos nos 
apropriando da leitura, da escrita e da como fonte de narração de experi-
ências, de troca de saberes e, acima de tudo, de ressignificação de vivências 
próximas da realidade das crianças configurando um ensino que vai ao en-
contro de suas indagações, conflitos e necessidades. 

Nesse projeto, muitas crianças que outrora não tinham espaço entre 
os colegas para falar e serem ouvidas puderam narrar àquilo que sentiam 
frente a uma dificuldade. Outras, ao ouvirem e sentirem o relato de uma 
criança que antes era excluída e ninguém queria ser seu amigo, refletiram 
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sobre si e sobre o outro. Ao final, percebemos que muitas se recolocaram 
frente a situações simples do cotidiano, como por exemplo, atender o pe-
dido de um colega; a emprestar, sempre que possível, seus objetos; a não 
excluir os colegas; a usar de gentileza para cultivar mais amizades evitando, 
assim, um ambiente segregador que acontecia no início do ano. 

É nas situações do cotidiano, por mais simples que se revelam, habita 
as riquezas que fazem a diferença na formação de um sujeito mais humani-
zado. Assim, aprendemos, ao observar e ouvir as crianças, como propiciar 
um ensino e aprendizagem significativa para os sujeitos com a valorização 
do diálogo e a empatia.
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Animando o ensino nas séries iniciais: 
a produção de stop-motion 

nas aulas de geografia

Rusvênia Luiza Batista Rodrigues da Silva1

Lorrana Laurence2

APRESENTAÇÃO

Este trabalho é resultado de uma experiência como projeto de pes-
quisa no Programa Bolsa de Licenciatura - PROLICEN, realizado no Cen-
tro de Ensino e Pesquisa Aplicada À Educação – CEPAE/UFG, com es-
tudantes do 4º Ano do Ensino Fundamental. O projeto surgiu a partir do 
interesse em unir duas áreas distintas do conhecimento: Geografia e Artes 
Visuais, em uma proposta interdisciplinar, tendo como objetivo produzir 
recursos didáticos visuais, nesse caso, a partir da animação stop-motion, 
como uma possibilidade de trabalhar outras linguagens na tentativa de am-
pliar e estimular o conhecimento dos escolares.·.

StoP-Motion COMO RECURSO DIDÁTICO VISUAL PARA O ENSINO DE 
GEOGRAFIA DE GOIÁS NAS SÉRIES INICIAIS

O Ensino de Geografia de Goiás nas series inicias é o ponto de par-
tida dessa pesquisa que pretende contribuir para a compreensão do estu-
dante a cerca do espaço concebido, percebido e vivido, três elementos que 
constituem o espaço social. Por existir uma demanda na produção de re-
cursos didáticos/visuais a temas referentes ao estudo de Geografia de Goiás, 
surge a necessidade de construir possibilidades de abordagem ao tema para 
abordagem em sala de aula. Nesse sentido, a pesquisa consistiu em uma 

1 Professora de Geografia no CEPAE/UFG. Email: rusvenia@gmail.com

2 Bolsista do PROLICEN – Programa de Licenciatura e aluna do curso de Artes Visuais-UFG. Email: lorranalaurence@
hotmail.com
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proposta metodológica interdisciplinar, utilizando um recurso tecnológico 
dinâmico, como o stop motion, para tratar temas relativos a Geografia de 
Goiás. Esta prática possibilita a identificação, representação e construção 
de mapas animados representando os elementos existentes no município 
(aspectos do urbano e do rural) para a compreensão do espaço que compõe 
os municípios de Goiás e suas atividades econômicas.

A palavra animação vem de “animar” do latim e por sua vez possui o 
significado de “dar alma” e “anima”, do grego “anemon” tanto podia signi-
ficar “alma” como “movimento”. A arte da animação consiste na técnica de 
criar movimento através da ilusão de ótica. Stop-motion consiste em uma 
técnica de animação que utiliza uma sequência de fotografias em uma ve-
locidade constante provocando uma ilusão de movimento. Os objetos são 
fotografados quadro a quadro com o propósito de produzir uma sequência 
de imagens que serão posteriormente montadas em um software de edição, 
sendo intercalados em um curto espaço de tempo e assim permitindo ao 
olho uma ilusão de movimento. 

Também pode ser compreendida como um recurso multimídia di-
nâmico, pois consiste em uma combinação de mídias: imagens e áudio se-
guindo uma sequência temporal. A utilização desta técnica como recurso 
didático visual/tecnológico para o ensino de Geografia de Goiás resultou 
em uma experiência em ensino/aprendizagem para despertar o interesse 
dos estudantes para os temas abordados em sala de aula. A técnica da ani-
mação pode ser inserida em qualquer tema do cotidiano dos estudantes e 
proporciona o trabalho em equipe.

METODOLOGIA

Foram apresentados e descritos a sequência didática, os instrumen-
tos e procedimentos utilizados para aplicação desta pesquisa em sala de 
aula. A pesquisa foi desenvolvida tendo como objetivo produzir material 
didático buscando ampliar o interesse e o conhecimento dos estudantes 
para as aulas de Geografia de Goiás nas series iniciais correlacionando duas 
áreas distintas do conhecimento sendo elas: Geografia e Artes Visuais. Os 
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participantes foram os estudantes do 4º Ano do Ensino Fundamental do 
Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada À Educação – CEPAE/UFG, este 
artigo é resultado desta experiência como projeto de pesquisa no Programa 
Bolsa de Licenciatura – PROLICEN.

Essa proposta de trabalho teve como objetivo a construção de ma-
pas temáticos dos municípios e suas atividades econômicas utilizando a 
animação stop motion como recurso didática visual na compreensão do 
município como unidade territorial formada por uma área urbana (cidade/
sede municipal) e rural (campo), na observação das diferentes possibilida-
des de atividades econômicas desenvolvidas no município, na construção 
de um mapa temático de um município goiano registrando passo a passo 
por meio de recurso de mídia (celular com câmera) e assim transformar os 
registros fotográficos em animações (edição). O desenvolvimento deu-se 
por etapas, sendo realizada em oito aulas e utilizando os seguintes mate-
riais: grade de figuras com os desenhos das atividades econômicas, base 
cartográfica (tracejado para colar), lápis de cor e de escrever, tesoura, cola, 
câmera fotográfica ou celular.

Na primeira etapa a aula foi expositiva. Os escolares foram questio-
nados sobre o município e suas atividades econômicas para descobrir o que 
eles sabiam sobre o tema. A partir das respostas fizemos um levantamento 
no quadro, de tudo o que foi falado por eles, organizando a informação de 
acordo com as atividades desenvolvidas nas zonas urbanas e rurais. Mos-
tramos aos alunos que o município consiste em uma unidade territorial 
mesmo apresentando diferentes paisagens. Apresentamos as atividades 
econômicas desenvolvidas nas regiões urbana (predominantemente consti-
tuída de área residencial, comercial e industrial), e rural (com predomínio 
de área agrícola, pecuária e extrativista), que de acordo com estas ativida-
des, ocorre o processo de desenvolvimento econômico do município. Cada 
cidade pode apresentar uma atividade econômica ou mais de uma ativida-
de econômica de destaque em comparação com outras cidades. O tema foi 
abordado partindo de perguntas que estimulou o interesse e a participação 
dos alunos.
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Na segunda etapa foi entregue a eles uma folha contendo três textos 
que descreviam três diferentes municípios de Goiás. Os municípios des-
critos nos textos foram: Posse, Goianésia e Catalão. Pedimos para lerem 
os textos e observarem características econômicas tanto urbanas quanto 
rurais desenvolvidas em cada município. Em seguida, foram formados gru-
pos de quatro alunos e em seguida foi entregue o mapa mudo junto com 
o conjunto de figuras que seriam utilizadas para confecção dos mapas te-
maticos. Nesse momento de acordo com a leitura, pedimos para que sele-
cionassem as figuras que melhor caracterizariam as atividades econômicas 
desenvolvidas nos municípios indicados e assim pintassem, respeitando a 
seguinte indicação: figuras iguais devem ser pintadas iguais, para que a re-
presentação final fique homogenia. Após pintarem, deveriam recortar as 
figuras para ser utilizadas na construção dos municípios.

Na terceira etapa propomos a eles considerarem um município dos 
três indicados e a partir da leitura, anteriormente feita, e a partir da sele-
ção das figuras iniciassem a construção do município na base cartográfica. 
Nessa etapa os grupos foram orientados sobre o funcionamento da técnica 
de animação stopmotion em que cada fase do processo deve ser fotografa-
do toda vez que fosse colado uma nova figura ou acrescentassem alguma 
informação, ou seja, apos colar a figura na base é necessario fotografar a 
figura colada. É importante orientar os grupos e auxiliar o processo de co-
lagem das figuras e registro dos quadros. Este estágio é o mais importante, 
pois quanto mais quadros forem capturados pela câmera mais interessante 
será resultado final. 

Na quarta etapa foram descarregados no computador os celulares e 
câmeras com as fotos do trabalho e iniciamos o processo de edição das ima-
gens. Como não há um laboratório de informática disponível com compu-
tadores para todos os alunos, esse processo ficou a cargo do pesquisador. 
Primeiramente utilizando um software simples de edição de imagens, fo-
ram feitos alguns reparos nas fotos tais como: centralizar, limpar ou ilumi-
nar dependendo de cada material. Em seguida inserir em outro software de 
edição de vídeo, o qual as fotografias serão organizadas cronologicamente 
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de acordo com a sequência que o trabalho foi desenvolvido. Nessa etapa é 
possível ajustar o tempo de transição dos quadros e o tempo final do vídeo 
e acrescentar algum material de áudio também. É um processo um pouco 
demorado e que exige conhecimento desses recursos para facilitar a edição 
final.

E por ultimo nessa etapa foram apresentadas para os estudantes em 
sala de aula as animações produzidas por eles. Cada educando produziu o 
stop motion de acordo com a descrição textual de um município entregue 
anteriormente. Nesse momento apresentamos as animações produzidas 
para assistirem e analisarem o trabalho finalizado. Como proposta avalia-
tiva do processo de criação e aprendizagem foi solicitada uma produção 
textual com as seguintes perguntas: o que eles acharam da atividade? Como 
analisam suas produções? O que gostaram ou não gostaram do processo?.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O propósito deste trabalho foi apresentar uma experiência didáti-
ca de trabalho envolvendo animação stop motion nas aulas de Geografia 
nas series iniciais. A metodologia interdisciplinar possibilitou a junção dos 
conhecimentos de Geografia e Artes Visuais para o desenvolvimento cria-
tivo na produção de mapas temáticos animados que representasse municí-
pios de Goiás, tema que estava sendo abordado em sala de aula. A grande 
quantidade de informação visual produzida e principalmente divulgada 
em suportes eletrônicos nos faz querer incluí-la no processo de ensino/
aprendizagem na Escola. Os estudantes estão cada vez mais inseridos nesse 
processo de acessibilidade a novas tecnologias, e assim pensando nos apro-
priamos da dinâmica multimídia da animação como recurso didático a ser 
utilizado nas aulas de Geografia.

A partir dos estudos realizados sobre o ensino interdisciplinar e sua 
aplicação que rompe com a fragmentação das disciplinas, podendo ser uti-
lizada no processo de ensino aprendizagem que relaciona a sociedade e sua 
intricada rede de correlações, podemos concluir que a interdisciplinaridade 
promove uma pratica integradora, aberta a outros conhecimentos para ser 
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efetivada. Com a utilização da tecnologia de imagens (câmeras fotográficas 
e de celulares) para captura dos elementos utilizados na produção dessa 
animação, sendo eles: as figuras e a base cartográfica. Montamos um banco 
de imagens que posteriormente foram editadas em um software de edição 
sendo assim produzidos os vídeos animados representando os municípios, 
suas zonas urbana e rural e atividades econômicas desenvolvidas por eles.

A interdisciplinaridade utilizada como metodologia de ensino cor-
relacionado Geografia e Artes Visuais representou uma experiência inte-
ressante tanto no que diz respeito a produzir uma atividade didática di-
ferenciada quanto na compreensão dos conteúdos estabelecidos. Foi um 
trabalho muito satisfatório, os objetivos foram alcançados, pois os estudan-
tes por meio da produção textual avaliativa demonstraram ter compreen-
dido e gostado da proposta de ensino.  A experiência aqui relatada favore-
ce a reflexão sobre metodologias de ensino aprendizagem e produção de 
atividades didáticas que explorem mais o uso de recursos multimeios na 
Escola para um trabalho interdisciplinar. Esse projeto pode ser analisado 
e também modificado para aprimoramentos didáticos e também em sua 
execução. 
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Apresentando o projeto AlfaDown – 
A informática como processo facilitador 

da alfabetização de pessoas 
com Síndrome de Down

Sandra Regina de Matos Costa, PUC/GO1

Dalila Cristina Fernandes e Silva do Nascimento, PUC/GO2

O projeto Alfadown é um Projeto de extensão da PUCGOIÁS, que é 
desenvolvido na área II, da primeira Avenida, Setor Universitário, Bloco C, 
3º andar  nas salas do Laboratório de Informática. 

Este relato de experiência tem como objetivo despertar novos olha-
res acerca dessas pessoas com Síndrome de Down. Será apresentada uma 
amostra da didática facilitadora por meio do aplicativo Power Point. 

Um dos resultados que se espera desta apresentação é fomentar e 
despertar a importância sobre o processo de inclusão educacional e social, 
apresentando os desafios e ainda apontando a necessidade do desenvolvi-
mento de novas práticas inovadoras pedagógicas, cujos resultados possam 
ser aplicados ao educando.

Assim que comecei meu curso de Pedagogia na PUC Goiás no pri-
meiro semestre de dois mil onze, logo comecei a acessar o site da universi-
dade com muita curiosidade, para ver o que a universidade oferecia além 
da graduação. Acessei o link do Projeto Alfadown por várias vezes, lendo-o 
página por página. Tinha o desejo de me inscrever, entretanto me impedia 
o fato de na época não ter muito conhecimento na área de informática, 
mais especificamente em relação ao programa Power Point, pois cada aca-
dêmico monitor deveria fazer quinze atividades no Power Point e deixá-
-las para o estudante do Projeto Alfadown, para que o monitor novato do 

1. Coordenadora do Projeto Alfadown – PUCGOIÁS. E-mail: alfadown.ucg@gmail.com

2. Graduanda de Pedagogia – PUCGOIÁS. E-mail: dalilacristina@outlook.com
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semestre seguinte tivesse uma orientação a seguir em relação ao estudante 
síndrome Down. 

Participei como monitora no Projeto Alfadown de março de dois mil 
e onze, e permaneci lá até junho de dois mil e doze, totalizando três semes-
tres. Fui aos poucos vencendo as dificuldades com a informática e amplian-
do meu  relacionamento e conhecimento com as pessoas com síndrome 
Down. Nesse sentido vejo aqui um ponto em comum do Projeto Alfadown 
com a escola formal, pois ao mesmo tempo em que ainda usa os métodos 
silábicos, de soletramentos, memorizações, também é construtivista com 
uma metodologia voltada por pedagogia de projetos, pois a necessidade 
vem do estudante. 

No Projeto Alfadown sempre desenvolvíamos atividades a partir do 
conhecimento prévio do estudante. Eram eles que nos indicavam os cami-
nhos a percorrer para desenvolver suas atividades, como: seus gostos por 
músicas, filmes, desenhos animados, novelas, alimentos líquidos ou sóli-
dos, passeios, pessoas queridas deles, personagens fictícias, tudo partindo 
do perfil destes estudantes com síndrome Down. 

Por meio de vários diálogos ia descobrindo suas necessidades e di-
ficuldades nos conteúdos como matemática, português e outros, desenvol-
vendo atividades a partir de suas necessidades.   

O Projeto Alfadown, também, de forma indireta funciona como 
um reforço para a educação formal para aqueles que estão na escola, visto 
que muitos, após serem alfabetizados, já não frequentam mais as escolas 
formais. É que para alguns deles somente saber ler e escrever já fosse o 
suficiente. Nesse sentido, o Projeto Alfadown desenvolve um importante 
trabalho, contribuindo  um pouco na ausência da escola formal,  pois é o 
que mais eles (as) precisam, de um ouvir e de um olhar mais cuidadoso. 

Todas as atividades do Projeto Alfadown se relacionam à escola for-
mal. O diferencial é o uso facilitador da informática como meio de auxiliar 
a alfabetização das pessoas síndrome Down ao serem desenvolvidas em 
computadores. 

Existem casos em que alguns estudantes de mais idade, que já não 
mais frequentam a escola formal, quando solicitado pelos seus pais/cui-
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dadores ou ainda por parte da Prof.ª Sandra preparamos um caderno capa 
dura grande com as mesmas atividades do Projeto Alfadown e da escola 
formal e lhe pedimos para reforçar essas atividades em casa, claro que com 
o apoio de seus cuidadores. 

Enfim, a prática pedagógica do Projeto Alfadown tem como objetivo a 
Informática como processo facilitador da alfabetização que se justifica tam-
bém por contemplar a participação dos acadêmicos da PUC GOÍAS, fomen-
tando a oportunidade de se estudar a especificidade da alfabetização de pes-
soas com a Síndrome de Down e de vivenciar a prática pedagógica relacionada 
à questões da educação inclusiva.   Propondo metodologias e instrumentos 
que qualifiquem a formação profissional e a inclusão social, pela Educação. 
Schwartzman (1999) afirma que o desenvolvimento cognitivo das pes-
soas com síndrome de Down ocorre em um ritmo lento, sendo isso 
uma conseqüência genética, ressalta, também, que o ambiente sócio-
-cultural favorece e influencia o desenvolvimento de habilidades e capa-
cidades do indivíduo, contribuido para  um melhor desenvolvimento.  
Nesse sentido, esta proposta de apresentação torna-se relevante em poder 
expor este Projeto como uma prática pedagógica de atendimento individu-
al personalizado por meio da utilização de recursos tecnológicos direciona-
dos para facilitar o processo de alfabetização. 

Referência

SCHWARTZMAN, J. S. (Ed.) (1999). Síndrome de Down. São Paulo: Memnon
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Apropriação dos resultados dos gráficos 
das escalas de proficiência das avaliações 

em larga escala em Goiás

Edimar Pereira da Silva1

Todas as formas de avaliação são fundamentais para a educação no 
país. A avaliação da aprendizagem nos permite acompanhar os educan-
dos individualmente em suas aprendizagens, carências e necessidades de 
ajuda no percurso de formação. Assim, a avaliação institucional é a alia-
da dos gestores da educação na busca da efetividade significativa de suas 
instituições seja no atendimento aos educandos, seja também na elevação 
sociocultural da comunidade onde se encontra situada. Partindo por este 
princípio, a avaliação de larga escala tem por finalidade nos retrata como 
país está no que se refere à qualidade do ensino e sua efetividade. Assim, 
a avaliação, além de tudo isto, também é necessária para que, de um lado, 
olhemos para os educandos, mas também para o sistema de ensino que os 
atende. Se o que se deseja é a qualidade, não há como fugir dos atos avalia-
tivos, pois eles nos dizem se os resultados de nossa ação já são satisfatórios, 
ou se exigem mais e mais investimentos, sejam eles financeiros ou de efetiva 
ação institucional e pedagógica. 

A introdução maciça desse tipo de avaliação nos país, em especial a 
partir dos anos 1990, acompanhou uma agenda e tendência internacionais 
já consolidadas que enxergam nesse tipo de ação uma forma de se aferir 
a qualidade e a efetividade dos sistemas educacionais. Ainda que o termo 
qualidade no campo educacional possua diversos significados e comporte 
diferentes dimensões (Dourado, 2007; Silva, 2008), o fato é que tais avalia-
ções rapidamente se associaram à ideia de qualidade, limitando-a aos resul-
tados obtidos pelos alunos. Assim, não é estranho o argumento de que essas 

1. Docente da Secretaria de Estado da Educação de Goiás, Mestrando em Educação, Linguagem e Tecnologias 
(UEG)
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avaliações seriam a própria tradução de uma política educacional (Oliveira, 
2000; Souza, 2003) cujo alcance ainda carece de avaliação mais ampla e 
diversificada quanto ao seu potencial indutor de transformação e maior 
qualificação do trabalho escolar.

Partindo deste pressuposto, surge a necessidade de se apresentar o 
escopo maior desta pesquisa da qual foi retirada a partir da investigação 
dos resultados das análises dos gráficos das avaliações em larga escala apli-
cadas pela Secretaria Estadual de Educação do Estado de Goiás no primeiro 
semestre do ano de 2014, postas em relevância as Avaliações Diagnósti-
cas, aplicadas bimestralmente em toda rede de ensino no Ensino Médio 
da Educação Básica, com o intuito de preparo do educando as avaliações 
apontadas pelo Ministério da Educação.  Assim, embasados nos dados da 
pesquisa de BONAMINO & SOUSA (2012) ao apontar dados em que 

Em 1996, foi implantado o Exame Nacional de Curso, popularmente de-
nominado “Provão”, que, em 2004, transformou-se no SINAES – Sistema 
Nacional de Avaliação do Ensino Superior. Em termos de datas iniciais, 
seguimos pelo Ensino Básico. O Sistema de Avaliação do Ensino Básico — 
SAEB — foi criado em 1988, com sua primeira aplicação em 1990, que, do 
ponto de vista da avaliação da educação no país, sofreu os aperfeiçoamentos 
com a Prova Brasil (2005) e com o IDEB — Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica (2007). Por último, chegamos ao Ensino Médio. Em 1998, 
foi implantado o ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio; cuja expres-
são atual decorre do denominado “novo Enem” (BONAMINO & SOUSA, 
2012. p.09). 

Sobre os objetivos deste trabalho aliado à dinâmica das avaliações 
em larga escala como ferramenta modeladora das pedagogias de sala de 
aula, está a finalidade de proporcionar um modelo criativo de metodologia 
de ensino por meio da análise dos gráficos de escala de proficiências dis-
ponibilizados pela Secretaria Estadual de Educação e Cultura do Estado 
de Goiás – SEDUC, como resultado das Avaliações Diagnósticas aplicadas 
nas turmas de Ensino Médio de toda a Educação Básica da rede pública de 
ensino. Ressalta-se que o acesso aos dados que correspondem às escalas de 
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proficiência podem ser acessados diretamente do Sistema de Gestão Esco-
lar - SIGE, logo após o lançamento das notas das provas aplicadas, sendo de 
responsabilidade das secretarias das Unidades Escolares.  

Sendo assim, como objeto de análise e sugestões de metodologias de 
intervenção em dificuldades apresentados nas avaliações como fator crítico 
de aprendizagem, verificaremos os gráficos dos Indicadores de Desempe-
nho da Avaliação Diagnóstica de Língua Portuguesa do Colégio Estadual 
Pedro Xavier Teixeira, Unidade Escolar situado à Rua Pedro Ludovico Qd.: 
08 s/n setor Central, em Senador Canedo –GO, região metropolitana de 
Goiânia,   pertencente à Subsecretaria de Aparecida de Goiânia, escola em 
sua totalidade funciona os três turnos sendo que o ensino ofertado é o re-
gular, sendo o colégio referência em Ensino Médio na cidade de Senador 
Canedo. 

Ainda em relação à delimitação do objeto de análise, a turma em que 
foi evidenciada no trabalho de análise dos indicadores de desempenho da 
Avaliação Diagnóstica foi a 3ª série do ensino médio, turma A, que constam 
40 alunos matriculados e frequentes. A disciplina analisada foi a de Língua 
Portuguesa da turma, disciplina que soma um total de 04 aulas semanais 
de 50 minutos cada. À guisa de informação cabe ressaltar que a avaliação 
diagnóstica foi aplicada em toda rede estadual de ensino público no dia 06 
de fevereiro de 2014, sendo a mesma constituída de dez questões de Língua 
Portuguesa, dez questões de Matemática, dez de Ciências da Natureza e 
Redação. Finalmente, fica claro que toda esta pesquisa gira em torno das 
metodologias criativas que podem ser elaboradas por meio da análise dos 
indicadores de escala de proficiência de Língua Portuguesa, aqui entendi-
das como as habilidades específicas que devem ser assimiladas pelo aluno 
até o final do ano letivo.

Em meio ao esforço de se investigar e buscar descrever eventuais ti-
pos de apropriação de resultados desencadeados por sistemas de avaliação 
externa, a primeira impressão é a de que qualificar tais usos como instru-
mentos ou políticas de gestão no âmbito do processo decisório de Secreta-
rias de Educação (Souza e Oliveira 2010; Bonamino e Souza, 2012; Brooke 
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e Cunha, 2010) parece não abranger, em profundidade, outras formas de 
utilização dessas avaliações e seus resultados, sobretudo quando praticadas 
no cotidiano escolar.

Gráfico 1: Indicadores de Desempenho - Avaliação Diagnóstica

Fonte: SIGE –Sistema de Gestão Escolar/ www.sige.seduc.go.gov.br acesso em 10/03/2014

Sobre os critérios levados em consideração como descritores de lín-
gua portuguesa estão: D7 Reconhecer assunto de um texto; D17 Identificar 
o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras notações; 
D15 Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas 
por conjunções, advérbios, etc; D14 Identificar o efeito de sentido decor-
rente do uso da pontuação e outras notações; D4 Ler palavras; D6 Localizar 
informações explícitas em texto; D9 Estabelecer relações entre partes do 
texto; D12 Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, mar-
cadas por conjunções, advérbios, etc; D13 Identificar os efeitos de humor e 
ironia em textos variados e D21 Reconhecer posições distintas entre duas 
ou mais opiniões relativas ao mesmo fato ou ao mesmo tema. 

Nos indicadores do Gráfico 1, pode-se notar que em se tratando de 
análise dos resultados da turma sendo que as colunas do lado esquerdo 
representam alunos que conseguiram obter êxito nos descritores já obser-
vados; D7, D14, D4, D6, D9, D12 e D21. Enquanto a coluna do lado direi-

http://www.sige.seduc.go.gov.br
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to representa os que estão em situações críticas; D17, D15, e D13. Após a 
análise o professor da turma poderá desenvolver metodologias criativas e 
dinâmicas especificamente na área crítica a ser trabalhada pedagogicamen-
te na turma em questão, seria uma maneira de compreender a realidade da 
turma sem fugir do contexto da LDB com a proposta de avaliação externa 
que é reafirmada em seu artigo 9º:  

[...] VI - assegurar processo nacional de avaliação do rendimento escolar no 
ensino fundamental, médio e superior, em colaboração com os sistemas de 
ensino, objetivando a definição de prioridades e a melhoria da qualidade do 
ensino (BRASIL, 1996). 

Gráfico 02: Avaliação Diagnóstica – Comparativo Estado/ Subsecretaria/ Senador 
Canedo/ Escola e Turma

Fonte: SIGE –Sistema de Gestão Escolar/ www.sige.seduc.go.gov.br acesso em 10/03/2014

A fim de se otimizar o trabalho docente, assim como apresentar aos 
alunos uma visão de integração com os resultados do Estado e outras ins-
tâncias a apresentação em gráficos dessa realidade pode fazer com que o 
alunado perceba a necessidade real de se dominar conteúdos e habilida-
des consideradas críticas não só na realidade da turma, mas sim de uma 
realidade que pode descrever a precariedade da educação relacionando à 
própria formação. 

http://www.sige.seduc.go.gov.br
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Portanto, segundo Mello e Souza (2005, p. 31), “não é que as ava-
liações consigam atender a todas as questões que preocupam; mas os pro-
blemas associados às avaliações parecem ser claramente preferíveis aos 
problemas associados à sua não existência, como a falta de parâmetros”. É 
necessário que o professor tenha compromisso de ter a avaliação externa 
como ferramenta a mais para a garantia da qualidade por meio das modu-
lações nas metodologias de ensino. Não deixa de ser indispensável que o 
país tenha uma fonte de dados proveniente das avaliações externas, como a 
Prova Brasil e SAEB, pois se tornam elementos necessários para a compre-
ensão global do desempenho de milhões estudantes.  Diagnosticar é sem 
dúvidas umas das unções das avaliações educacionais e não há a possibili-
dade de se buscar construir um sistema nacional de educação articulado, se 
não se desenvolverem mecanismos confiáveis de verificação do rendimento 
escolar. 
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Artes daqui, dali e de todo lugar!

Jailda Alves da Silva, Escola Piaget

JUSTIFICATIVA

A escolha de um projeto nas áreas de arte e linguagem se configurou 
no tema “Artes daqui, dali e de todo lugar!” a ser desenvolvido com crianças 
da faixa etária de 5 anos,  com o tempo previsto de 8 meses. Conta com a 
participação dos alunos, professores, família e sociedade, envolvendo artis-
tas plásticos, escultores, poetas e suas obras.

Na palavra projeto há uma intencionalidade, que é um vir-a-ser, 
algo que, como a arte, citando Pareyson, “um tal fazer, que enquanto faz 
inventa o por fazer e o como fazer”, e é esse fazer que deve estar presente 
na construção do nosso projeto. Ele está dividido em 3 unidades, sepa-
radas apenas didaticamente, pois todas estão presentes simultaneamente: 
Pintura/Desenho, Escultura e Poesias.

Espera-se que, ao longo do ano, as crianças desenvolvam maior inte-
resse pelas artes como linguagem criadora, selecionando materiais e aper-
feiçoando o uso de elementos visuais, suportes e instrumentos. Também 
que ampliem seus conhecimentos, através dos acontecimentos e curiosida-
des que marcaram a vida dos artistas selecionados em cada unidade. 

A escolha deste tema se deu considerando ser esta uma fase de tran-
sição do concreto para o intuitivo, de grandes expectativas no avanço do 
processo de leitura e escrita e de estruturação emocional, assim buscamos 
através da arte extravasar emoções, explorar a criatividade, aguçar o senso 
crítico e estético e aprimorar suas habilidades artísticas.   

OBJETIVO

Instigar a curiosidade e criatividade das crianças, ampliando os seus 
conhecimentos sobre as artes, explorando e enriquecendo as possibilida-
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des de expressão criativa, desenvolvendo também sua dimensão cognitiva, 
afetiva e social, levando-as a refletir sobre si mesmo, sobre o mundo, forta-
lecendo o vínculo social e compartilhando suas experiências significativas.

CONTEÚDOS

Conceituais

•	 Conceito de artes e linguagem;
•	 Diferentes manifestações artísticas.

UNIDADE I – Pintura e Desenho
•	 Vida e obra de diferentes artistas plásticos nacionais e 

internacionais;
•	 Nacional: Romero Brito;
•	 Internacional: Giuseppe Arcimboldo;
•	 Origem das obras de arte;
•	 Instrumentos necessários para desempenhar o trabalho.

UNIDADE II – Esculturas
•	 Vida e obra do escultor Antônio Poteiro;
•	 Local de trabalho – instalações e espaço físico;
•	 Instrumentos necessários para desempenhar o trabalho;
•	 Diferentes funções;
•	 Criação e releitura de esculturas.

UNIDADE III – Poesias
•	 Vida e obra do poeta nacional José Paulo Paes;
•	 A importância do texto literário;
•	 Formas de expressão.

Procedimentais

•	 Levantamento de ideias sobre o tema por meio de discussão e 
confrontamento a fim de construir conceitos;
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•	 Construção e ampliação do conhecimento sobre as diferentes ex-
pressões artísticas;

•	 Criação e releitura de obras de arte;
•	 Exercício do escutar e falar;
•	 Identificação da função (fazeres) de cada artista e sua interação 

nos diferentes grupos sociais;
•	 Pesquisas, investigação e consulta em documentos e outras fontes 

de informação;
•	 Elaboração de textos coletivos sobre os artistas e suas obras.

Atitudinais

•	 Apreciação de obras de arte;
•	 Reconhecimento e valorização dos diferentes contextos histórico 

a que cada artista está inserido;
•	 Expressão, manifestação e respeito pelas produções do outro e 

suas próprias produções;
•	 Respeito a si mesmo, ao outro e ao espaço que habitamos e 

convivemos;
•	 Participação em situações que suscitam a curiosidade como atitu-

de de motivação para o conhecimento;
•	 Iniciativa e autonomia para posicionar-se de maneira crítica, res-

ponsável e construtiva nas diferentes situações cotidianas e sociais;
•	 Respeito e cuidados com os objetos produzidos individualmente 

e em grupo;
•	 Reconhecimento de suas ações como agente transformador do 

meio em que vive.

METODOLOGIA

- Explosão de ideias / conversa informal sobre artes.
Questionar os alunos sobre o tema, instigá-los a dizer o que conhe-

cem sobre o assunto, o que gostariam de conhecer e o que imaginam que 
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vamos aprender. Listar o que for expresso no grupo para apresentar no pro-
jetinho individual de cada criança.

- Conceito de Artes e Linguagem / Levantamento de interesse / Ex-
ploração de materiais diversos, livros, gravuras, textos e obras diversas.

Através de pesquisa no dicionário e na internet, instigar a pensar no 
tema, apresentando também materiais diversos para manusearem, como 
livros, obras de arte, textos, gravuras.

Unidade I – Pintura e Desenho
Escolha de dois artistas para estudo, sendo um nacional e outro in-

ternacional. Conhecimento da vida e obra dos artistas.
- Registro artístico
Criação e Releitura de obras
- Registro fotográfico
- Registro coletivo

Unidade II – Esculturas
Escolha do artista para estudo. Conhecimento da vida e obra do 

artista.
- Registro artístico
Criação e Releitura de obras
- Registro fotográfico
- Registro coletivo
Mostra da unidade I e II
Exposição no pátio da escola, com apresentação das unidades estu-

dadas e as produções feitas pelos alunos.
Convite para os pais apreciarem a mostra

Unidade III – Poesias
Escolha do autor para estudo
Conhecimento da vida e obra do autor
Leitura de poesias e textos informativos
Criação de fichas das poesias
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Recital de Poesias com exposição das obras representadas
- Registro artístico
Seleção de poesias para serem representadas artisticamente
- Registro fotográfico
- Registro coletivo

AVALIAÇÃO

No desenvolver do projeto a avaliação será constante, com obser-
vações e registros realizados pelas professoras nas interações do cotidia-
no, nas expressões, participações, avanços e dificuldades relacionados às 
propostas em situações de discussões e sistematizações (roda de conversa, 
leitura, registro coletivo, registro artístico...).

Nesse processo os registros e observações serão realizados por meio 
das considerações do grupo e por cada criança, o que resultará em um diag-
nóstico para um novo planejar.

Na avaliação é importante a reflexão sobre o trabalho e os proce-
dimentos das professoras, buscando assim reestrutuar a prática do dia a 
dia no recanto, na escola, com as crianças e com aqueles envolvidos no 
processo.

Assim, a avaliação do aluno, nesta faixa etária, serve muito mais para 
orientar o prosseguimento do trabalho da professora e o encaminhamento 
do projeto.
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Artes integradas: uma abordagem propícia 
à criatividade na escola

Denise Álvares Campos,1 (Coordenadora), Cepae/UFG

Mara Veloso de Oliveira Barros2, Ciranda da Arte

Wanderley Alves dos Santos3, Cepae/UFG

Telma de Oliveira Ferreira4, Cepae/UFG

                 Miguel Luiz Ambrizzi5

Paulo Reis Nunes6, Ciranda da Arte

INTRODUÇÃO

O Cepae/UFG (Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação da 
Universidade Federal de Goiás) sempre teve, como componente obrigató-
rio de sua matriz curricular, o ensino de Arte. Em todos os níveis de ensi-
no, os alunos têm convivido, de forma alternada, com uma das linguagens 
artísticas, seja a música, o teatro ou as artes visuais. A proposta de ensino 
em cada linguagem artística tem sido construída através do tempo a partir 
de estudos, qualificação profissional e a experiência direta com o aluno em 
sala de aula. Os fundamentos teóricos estão de acordo com a concepção de 
Ensino de Arte sugerida pelos PCNs e as atividades de Arte realizadas na 
escola têm se transformado em projetos de pesquisa e extensão, artigos e 
palestras. 

1. Profª Associada do Cepae/UFG. Doutora em música pela Universidade Autônoma de Madri/Espanha. denialva-
campos@hotmail.com

2. Profª do Centro de Estudo e Pesquisa Ciranda da Arte/SEE-GO. Especialista em Filosofia da Arte pela Universida-
de Estadual de Goiás.  maravelloso@hotmail.com.

3. Prof. Adjunto do Cepae/UFG. Doutor em Artes Visuais pela Universidade de Vigo/Espanha. wanderley.santos@
gmail.com.

4. Profª Assistente do Cepae/UFG. Doutoranda em Educação pela UFSM. telmusica@gmail.com.

5. Doutorando em Arte e Design pela Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto/ Portugal. miguelirou@
gmail.com.

6. Prof. do Centro de Estudo e Pesquisa Ciranda da Arte/SEE–GO. Mestrando em Performances Culturais pela 
Universidade Federal de Goiás. pauloreisnunes@hotmail.com.
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No entanto, a partir de 2006, a equipe de professores de Arte do Ce-
pae sentiu a necessidade de desenvolver estudos sobre as possibilidades de 
integração entre as diversas linguagens artísticas. A intenção do grupo era 
de que todo o embasamento conseguido de forma individual por cada pro-
fessor, de cada linguagem artística, fosse compartilhado e transformado em 
um projeto de atuação interdisciplinar da equipe de professores de Arte da 
escola. 

Foi elaborado, então, um projeto de pesquisa denominado O ensino 
de arte na escola: uma abordagem integrada, cujo objetivo era associar as di-
versas linguagens artísticas, estabelecendo conexões entre a equipe de pro-
fessores de Arte do Cepae e os programas específicos de cada linguagem, 
visando a construção de uma proposta curricular integrada, que resultasse 
na melhor formação dos alunos. A concepção de interdisciplinaridade ado-
tada pelo grupo não visava uma prática polivalente, mas, sim, uma “inte-
gração alocêntrica”, que  

...é a exploração dos princípios organizadores e da gramática articuladora 
da obra de arte na música, na expressão corporal, nas artes visuais e no 
teatro separadamente, levando entretanto o aluno a perceber o que há de 
similar e de diferente entre as linguagens artísticas (BARBOSA, 1984, p. 88).

A partir dessa concepção de integração, o projeto de pesquisa bus-
cou responder a algumas perguntas, tais como: que formas de integração 
entre as diversas linguagens artísticas são possíveis de se desenvolver na 
escola? Como efetivar experiências com este propósito? Quais os resultados 
concretos que tais experiências trazem para o processo de ensino de Arte 
na escola?

O grupo de professores realizou pesquisas bibliográficas, bem como 
reuniões de estudos, planejamento, análise e reflexões. As atividades de in-
tegração de linguagens artísticas ocorreram, efetivamente, durante as au-
las de Arte na escola, no período de 2006 a 2008. Houve uma proposta 
diferenciada para tais atividades durante os três anos em que a pesquisa 
se desenvolveu. Os resultados obtidos a partir do desenvolvimento dessas 
atividades e as reflexões feitas pelo grupo de professores foram registrados 
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e apresentados em eventos científicos, tanto de forma parcial, como ao final 
do processo. 

Diante da proposta de realização deste seminário da RIEC (Rede 
Internacional das Escolas Criativas), a equipe de professores de Arte do 
Cepae, consciente de que a pesquisa desenvolvida tem estreita relação com 
uma concepção criativa do processo pedagógico, decidiu expor, neste even-
to, uma síntese daquilo que essa pesquisa significou para os professores e 
alunos do Cepae. Pode-se dizer que essa experiência apresenta uma abor-
dagem capaz de estimular, em nossos alunos, uma postura participativa e o 
desenvolvimento de sua potencialidade criativa.

1. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Conforme dito anteriormente, para cada ano letivo foi proposta uma 
forma diferenciada de realização das atividades da pesquisa. Será feita, a 
seguir, uma breve descrição de cada uma dessas propostas.

1.1 ANO LETIVO DE 2006: o PERíodo dA ditAduRA MilitAR no BRASil 
E A ExPRESSão ARtíStiCA

As atividades foram desenvolvidas nos 8ºs anos da 2ª Fase do Ensino 
Fundamental do Cepae, no horário normal de aulas, no turno matutino, 
por meio da disciplina da matriz curricular denominada Educação Artís-
tica. A partir de um tema gerador comum (o período da ditadura militar 
no Brasil), cada professor atuou individualmente em sala de aula, desenvol-
vendo, em um bimestre, atividades relacionadas à sua linguagem artística 
específica. No último bimestre do ano letivo, a equipe atuou simultanea-
mente, coordenando, a partir dos conteúdos desenvolvidos e da criação dos 
alunos, a produção de um trabalho artístico integrado.

Em todas as linguagens artísticas foram desenvolvidas diversas ati-
vidades que propiciaram o desenvolvimento criativo dos alunos. Em Ar-
tes Visuais, dentre outras atividades, os alunos criaram colagens, cartazes 
e charges. Houve, também, a criação de textos poéticos; leitura e ilustração 
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de poesias, seguidas de vivências de expressão corporal a partir dos temas 
de artes visuais, como por exemplo, diálogos entre artistas do período, ten-
do em vista a luta pela liberdade de expressão, criados pelos alunos. Em 
música, houve a criação, em grupos, de uma “canção de protesto”, para a 
qual os alunos elaboraram a letra, fizeram a junção letra/música, ensaiaram 
e a apresentaram. Em teatro, os alunos criaram um roteiro a partir de uma 
situação cotidiana de conflitos de ideias e o encenaram. A partir da peça A 
revolução na América do Sul, de Augusto Boal, eles fizeram a montagem e 
encenação de uma cena escolhida.

Depois de realizar as atividades em cada uma das linguagens artís-
ticas, os alunos e os professores se reuniram para pensar sobre uma pro-
dução final, na qual as três linguagens artísticas estivessem representadas. 
A turma dividiu-se em grupos e cada grupo fez sua própria proposta. A 
elaboração da proposta foi discutida com a equipe de professores, os quais 
estiveram à disposição, também, nos momentos de ensaio, quando havia 
dúvidas na utilização de uma ou outra linguagem artística. Foi interessante 
observar o desenvolvimento do trabalho nos grupos. Foi o entrosamento 
entre os membros, a flexibilidade na troca de ideias, a objetividade ao fazer 
escolhas e o respeito mútuo que ditaram o resultado final que cada grupo 
apresentou. As apresentações feitas foram filmadas e tiveram os mais varia-
dos formatos.

1.2 ANO LETIVO DE 2007. HiStóRiA dA ARtE: EStudAndo A MúSiCA, 
PintuRA E tEAtRo BARRoCo

A proposta realizada tinha como objetivo desenvolver um estudo 
interdisciplinar teórico - prático relacionado a um período da História da 
Arte, o Barroco. As atividades foram desenvolvidas no contexto de uma 
disciplina eletiva7 para os alunos do Ensino Médio do Cepae (30 vagas), 
com carga-horária de 2 horas-aulas semanais, perfazendo um total de 40 
horas-aulas semestrais. A carga horária foi dividida entre os professores das 

7. De acordo com a proposta curricular do Ensino Médio em vigor no Cepae, os alunos compõem seu próprio 
currículo ao eleger as disciplinas eletivas que desejam cursar, além do Núcleo Básico que é obrigatório para todos. 
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três linguagens artísticas (artes visuais, música e teatro) para que cada um 
apresentasse os conteúdos específicos de sua linguagem artística relacio-
nando-os ao período histórico abordado.  Em momentos pré-determina-
dos os professores atuaram conjuntamente em sala de aula, visando a apre-
sentação da disciplina e do projeto de pesquisa; a estimulação à elaboração 
de propostas para um trabalho final onde as linguagens artísticas fossem 
desenvolvidas de forma integrada; ensaios; apresentação e avaliação final. 

1.3 ANO LETIVO DE 2008: A tEMátiCA do CiRCo CoMo ElEMEnto in-
tEgRAdoR dAS divERSAS linguAgEnS ARtíStiCAS

As atividades realizadas tinham como temática o circo. Foram de-
senvolvidas por alunos dos 4º anos da 1ª fase do EF e alunos dos 9ºs anos 
da 2ª fase do EF do CEPAE. A metodologia utilizada baseou-se na partici-
pação simultânea de toda a equipe de professores de Arte envolvidos com 
a pesquisa.

REFLExÕES SOBRE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Seria muito interessante se houvesse espaço para relatar as atividades 
desenvolvidas em cada ano letivo, com ênfase nas atividades relacionadas 
ao desenvolvimento criativo, da mesma forma como foi apresentada a pro-
posta desenvolvida em 2006. No entanto, isso não é possível. O que se pode 
dizer é que foram momentos extremamente enriquecedores, tanto para os 
alunos, quanto para os professores. Vários aspectos foram analisados pela 
equipe, buscando respostas para as questões iniciais e parâmetros para a 
proposta curricular do ensino de Arte no Cepae.  Em geral, notou-se que 
os alunos se motivaram tanto para a realização de pesquisas e elaboração de 
propostas, quanto para as apresentações finais. Os alunos adolescentes pro-
duziram, inclusive, apresentação multimidiática em Power Point, demons-
trando que estão familiarizados com os diversos recursos tecnológicos de 
imagem, sendo capazes de se apropriarem dos mesmos de forma criativa 
e crítica. Cada professor atuou como colaborador no projeto dos alunos, 
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no contexto de suas competências específicas, favorecendo a pesquisa e a 
autonomia criativa. 

Quando a atuação dos professores ocorreu de forma simultânea, foi 
possível perceber que ações integradas exigem planejamento prévio não 
apenas em relação aos conteúdos e atividades que serão propostas ao gru-
po de alunos, mas principalmente em relação à atuação de cada um dos 
professores em sala de aula. Tal forma de atuação também evidenciou as 
fronteiras entre “princípios organizadores” de cada uma das expressões 
artísticas. Além do mais, o desenvolvimento dessa pesquisa estimulou os 
professores a buscar formas criativas de diálogo entre as expressões, enri-
quecendo, assim, seus saberes pedagógicos, isto é, o saber “que o professor 
constrói no cotidiano de seu trabalho e que fundamenta sua ação docente” 
(AZZI, 2012, p. 49). Esse diálogo favoreceu, também, o desenvolvimento 
integral dos alunos.

Quanto à questão curricular, o grupo optou pela elaboração de parâ-
metros abrangentes para futuras experiências de integração de linguagens 
na escola e não pela construção de um currículo integrado, com proce-
dimentos pré-determinados. Tal opção baseou-se na percepção de que as 
experiências futuras deveriam usufruir das mesmas condições de flexibili-
dade e liberdade que caracterizaram as experiências aqui relatadas.
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Articulando saberes e transformando a prática: 
caminhos para uma prática pedagógica criativa

Camila Ferreira Abrão1

Ana Cristina Souza dos Santos2

INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem como objetivo relatar uma experiência de 
ensino integrado, focalizando o diálogo e a reflexão de um grupo de pro-
fessores, do Instituto Federal de Rondônia – Campus Colorado do Oeste, 
ao colocar em prática um projeto de ensino inovador na perspectiva de 
uma educação criativa. A construção do projeto deu-se a partir das intera-
ções dialógicas entre professores e alunos, onde a problematização e a inter/
transdisciplinaridade constituíram-se como princípios deste processo. 

Em debate está a necessidade com o rompimento dos modelos tradi-
cionais de ensino, onde o currículo desenvolvido pela escola está, em geral, 
afastado das situações reais que permeiam a vida, em uma antítese ao que 
se espera.

Neste contexto, deparamo-nos com o parecer CNE/CEB n. 5/2011 
(Brasil, 2011), que trata das Diretrizes Curriculares Nacionais para o En-
sino Médio, aprovado em 4/5/2011 e homologado em 24/01/2012. Este 
parecer coloca a necessidade de rediscutir as formas de organização dos 
saberes, superando a dualidade estrutural entre o propedêutico e o profis-
sional, propondo, para sua integração, atividades integradoras, trabalhadas 
com metodologias que favoreçam a visão globalizada dos fenômenos e cita 
como exemplos: aprendizagem baseada em problemas; centros de interes-
ses; núcleos ou complexos temáticos; elaboração de projetos; investigação 

1.  IFRO – Campus Colorado do Oeste, mestranda do Programa de Pós Graduação em Educação Agrícola – PPGEA. 
e-mail: camila.abrao@ifro.edu.br 
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com.br 



220   |  ANAIS - I Seminário da Rede Internacional de Escolas Criativas

do meio; aulas de campo; construção de protótipos; visitas técnicas; ati-
vidades artístico-culturais e desportivas, entre outras (CNE/CEB 05/2011: 
pg. 43).

Em relação ao Ensino Médio e Profissional, esse Parecer (p.29) toma 
como base a noção de trabalho como principal referência educativa, con-
siderando sua indissociabilidade com outras dimensões do conhecimento, 
como a ciência, a tecnologia e a cultura. 

Segundo Santos et all (2012) considerar, no ensino médio profis-
sional, o trabalho em sua dimensão ontológica e histórica, significa erigir 
como principio educativo, uma atividade fundamental para a sobrevivência 
do ser humano. Segundo as autoras o trabalho coloca os educandos em 
uma situação de vida real. Defendendo que o currículo integrado permeia 
a noção de articulação entre as diferentes disciplinas. 

Desta forma, ao reconhecer a insuficiência do currículo discipli-
nar para preparar as futuras gerações propõe a inter/transdisciplinaridade 
como princípio teórico-metodológico para um ensino médio integrado, 
onde o sentido das disciplinas se faz a partir da complementaridade que 
guarda com o todo. Concordamos com Torre (2009) quando afirma que “o 
olhar transdisciplinar nos abre caminhos até uma atitude integradora de 
saberes que não se circunscrevem ao conhecimento demonstrativo disci-
plinar, mas ao conhecimento aberto a outras aprendizagens que estão entre, 
através de e além do próprio conceito disciplinar” (Torre, 2009, p.74).

No âmbito dessas discussões, o Projeto “Interdisciplinaridade na 
Usina de Álcool” avança na concepção de uma educação criativa, pois o 
conjunto de ações foi devidamente planejado, problematizados e media-
dos pelo diálogo crítico e reflexivo, onde foram considerados: a) o espaço 
onde o estudante está inserido; b) a aprendizagem de forma integral e não 
fragmentada, onde a educação deve acontecer a partir de uma abordagem 
global; c) a consideração e abordagem das ideias e opiniões dos estudantes; 
d) a postura responsável e intencionada dos professores, evitando que o 
desenvolvimento aconteça por acaso (Torre, 2008).

Desta forma, com o objetivo de formar profissionais críticos e com-
prometidos com valores humanos, sociais, pessoais e ambientais, elabo-
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ramos um projeto coletivo entre professores de diferentes disciplinas do 
curso técnico em agropecuária integrado ao ensino médio. O debate foi 
reforçado pelo contexto em que se insere a escola. Trata-se de uma área 
Rural onde a economia predominante é a agropecuária.

Os participantes da comunicação, sujeitos envolvidos neste trabalho, 
são nove professores do Instituto Federal de Rondônia – Campus Colorado 
do Oeste, de diferentes áreas de conhecimento e 63 alunos que formam as 
turmas do segundo ano do Curso Técnico em Agropecuária Integrado ao 
Ensino Médio. Nesse recorte destacamos as falas de quatro desses professo-
res, que estão identificados como P1, P2, P3 e P4, e três alunos identificados 
como A1, A2 e A3.  O material que serviu de suporte para as análises foi 
a gravação das reuniões, nas quais os professores participavam de um diá-
logo reflexivo, discutindo como seria a execução do projeto, e os relatórios 
produzidos pelos alunos.

A PROBLEMATIZAÇÃO

O tema “Usina de Álcool” surge da necessidade de uma formação 
mais integradora tendo como orientação os problemas que envolvem um 
profissional em Agropecuária.

O projeto foi desenvolvido no ano de 2012, sendo estruturado em 
três momentos. O primeiro momento onde ocorreram as reuniões entre os 
professores para o planejamento do projeto, o segundo momento foi à exe-
cução do projeto “Interdisciplinaridade na Usina de Álcool”, onde foram 
realizados encontros com os alunos participantes do projeto para estudos 
técnicos, científicos e sociais e ambientais a partir das discussões sobre a 
produção da cana-de-açúcar e do álcool. O terceiro momento foi a avalia-
ção do projeto por professores e alunos.

Na primeira reunião percebemos que, entre os docentes, as dificul-
dades se manifestam quando as questões envolviam domínios que não per-
meiam a sua área de conhecimento, resultando em pouco diálogo com as 
outras disciplinas, como revela a preocupação de um dos professores.
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P-1. (...) qual a fala nossa quando a gente tá elaborando um projeto interdis-
ciplinar,  será que cada um sabe o que sua disciplina pode contribuir, de que 
maneira sua disciplina pode contribuir, o que vai somar para nós trabalhar-
mos em equipe?  Trabalharmos um tema único, associando conteúdos da área 
técnica da área básica  do Ensino Médio?

É compreensível a preocupação do professor P1, visto que as propos-
tas inter/transdisciplinares surgem e desenvolvem-se se apoiando no diá-
logo das disciplinas, diferente da formação tradicional vivida pela maioria 
dos docentes. Ao problematizar estamos exercendo uma análise crítica so-
bre a realidade problema. Para que isso ocorra, os sujeitos precisam voltar-
-se dialogicamente para a realidade mediatizadora, a fim de transformá-la. 
Como argumenta Freire (2005), esse processo não se dá por imposição, 
como é feito na educação “bancária”.  A transdisciplinaridade também exi-
ge senso de descoberta, de dialogo, de abertura e exerce um movimento 
capaz de intuir relações. Partindo desse principio, a integração dos profis-
sionais de diversas áreas do conhecimento, o trabalho em equipe, o pensar 
individual e coletivo é essencial para que uma prática interdisciplinar se 
desenvolva em um contexto educacional. Mesmo que essa demanda o rea-
prender a planejar e executar ações pedagógicas.

A ORGANIZAÇÃO DA PROPOSTA – SITUANDO OS DIFERENTES 
CONHECIMENTOS

Os conhecimentos selecionados como necessários para compreen-
são do tema foram definidos a partir do diálogo entre os docentes, o que 
permitiu uma reflexão mais aprofundada sobre a questão que permeia o 
tema Usina de Álcool em uma perspectiva inter/transdisciplinar.  

No encontro seguinte o grupo discutiu o que poderia apresentar aos 
alunos, problematizando questões e/ou situações referentes ao tema Usina 
de Álcool. Cada professor defendeu pelo menos uma questão relacionada 
ao conteúdo de sua disciplina. Conversaram também sobre a ideia de uma 
visita a Usina de Álcool localizada no município de Santa Luzia do Oeste 
- RO, a 400 km de distância da escola. Os professores fariam uma visita 
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para conhecer o local, compreender melhor aquela realidade e a luz de suas 
teorias poderem fazer as leituras daquele contexto. As professoras de Filo-
sofia e Geografia preocupavam-se com a comunidade daquele local, o que 
representou a instalação da usina naquela região, os impactos ambientais, 
as questões trabalhistas e os possíveis benefícios para aquela comunidade, 
conforme apresentado no pequeno trecho do diálogo.

P-2. Nós podemos aproveitar e entrevistar as pessoas, ali; os moradores; para 
saber como foi à chegada dessa usina.
P-3. Acho que importante também conversar com os cortadores da cana. 

A construção inter/transdisciplinar a partir da dialógica atingiu uma 
estrutura mais densa nessa fase do projeto, assim a ideia da visita à usina 
marcou um avanço nas reuniões. Naquele momento pode-se perceber que 
os docentes assumiam uma postura mais integradora, aproximando-se de 
um currículo baseado na experiência sociocultural. 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO

A partir das falas dos estudantes e dos professores fez-se a avaliação 
do projeto de ensino integrado desenvolvido que passam a integrar a anali-
se do processo de construção do projeto.

A-1. As aulas foram importantes para que nós tivéssemos um conhecimento 
antes de irmos até a Usina.  
A-2. Ela levou o conteúdo para uma realidade com a qual podemos observar 
no dia-a-dia. 
A-3. Colocamos em prática o que realmente aprendemos dentro da sala de 
aula, e nos vemos a relação que uma matéria tem com a outra, e o que a ma-
téria tem com a realidade.

 As falas dos alunos e os relatos por escrito revelaram que a imer-
são naquela realidade possibilitou uma melhor apropriação dos conceitos 
abordados na sala de aula e a articulação com as demais áreas de conheci-
mentos, onde o trabalho é colocado em uma situação de vida real, na sua 
concretude. 
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Já as reflexões apresentadas pelos professores mostraram transfor-
mações expressivas no grupo. Provavelmente este momento tenha possi-
bilitado ao docente uma melhor reflexão de sua prática pedagógica, indo 
além do muro da escola e de sua clausura disciplinar. 

P-3. Trabalhar o projeto integrado é quase um processo de formação continu-
ada pra gente. Um processo de formação enquanto pessoa porque você não 
é mais aquele centro do processo ali dentro da sua aula. O que passa a ser 
o centro do processo é a interação que você acaba desenvolvendo com seus 
colegas [...] o espaço da escola é um espaço de convivência e esse espaço de 
convivência, de troca é muito vantajoso.
P-4. Eu percebi que é possível fazer as coisas acontecerem em grupo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na análise do processo de construção e execução do projeto integra-
do a visão transdisciplinar e transformadora permeou as interações dia-
lógicas entre professores e alunos, constituindo-se como elemento funda-
mental para o planejamento pedagógico da proposta.

A Cultura Inovadora pôde ser reconhecida nos planejamentos e pla-
nos de atividades dos professores que fizeram parte do projeto de ensino, 
assim como outras ações, evidenciando a criatividade como valor.

 As reflexões oriundas do trabalho não modificou a estrutura curri-
cular dos Cursos, mas mudou as concepções de professores sobre o projeto 
de ensino e a função de um planejamento criativo e inovador.
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As histórias populares sobre assombrações 
em Inhumas e cidades vizinhas

Hailton Correa Lima1, UEG
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RESUMO

Este projeto de pesquisa visa ao trabalho de levantamento e consequentes estudos de his-
tórias populares envolvendo o imaginário, empiricamente conhecido como “histórias de 
assombração”. Serão coletados os dados na cidade de Inhumas, Nova Veneza, Itauçu e Ca-
turaí. Tais histórias serão registradas através de equipamento de gravação de áudio e trans-
critas para posteriores estudos. Deverão ser preservadas as características linguísticas na 
transcrição. Do mesmo modo, outras características, como os perfis sociais e religiosos dos 
pesquisados, deverão também nos servir de dados para análises, embora não se configure 
como foco do projeto.  Por ser feito exclusivamente dentro da tradição oral, um dos fitos do 
projeto será, inegavelmente, o registro dentro da literatura acadêmica como forma também 
de preservar a riqueza dessas manifestações culturais.  Outrossim, ainda será observado 
o gênero textual a que pertencem estas manifestações, com o embasamento de Bakhtin e 
Marcuschi.

Palavras-chave: Histórias populares. Histórias de assombração. Imaginário popular.  Tra-
dição oral. 

ABSTRACT

The project aims to screen the survey work and subsequent studies of popular stories in-
volving imaginary empirically known as “ghost stories”. Data will be collected in the city of 
Inhumas, Nova Veneza, Itauçu and Caturaí. These stories will be recorded by audio recor-
ding equipment and transcribed for subsequent studies. Should be preserved, peremptorily, 
all linguistic features in the transcript. Similarly, other features, such as social and religious 
profiles of respondents, will also serve as the data for analysis, although it is set as the focus 
of the project. To be done exclusively within the oral tradition, one of the project will be 
fastened undeniably the record within the academic literature as well as to preserve the ri-
chness of these cultural manifestations. Also, although the textual that these manifestations 
belong genre will be observed, with the foundation of Bakhtin and Marcuschi.

Keywords: Popular stories. Stories of ghosts. Popular imagination. Oral tradition. 
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JUSTIFICATIVA

Os escassos estudos direcionados a essas manifestações culturais até 
então, foram determinantes no momento da escolha do tema. Ao escolher 
tal tema, houve como premissa alguns critérios do ponto de vista geral, que 
se mostraram vigorosas e plenamente sustentáveis durante a maturação das 
pretensões. 

Sendo essas histórias sobre assombrações, peças que se fizeram e se 
fazem presentes dentro da tradição oral, no cotidiano das famílias e dos 
amigos em Inhumas e cidades vizinhas, merecem ter suas estruturas regis-
tradas e estudas.

Uma manifestação cultural popular desta natureza é de total impor-
tância para entendimento de nós mesmos, pois lançadas ao plano teórico, 
corroboram para a compreensão de suas causas e efeitos em todo processo 
de formação da identidade de um povo. 

Dentro dessa lógica, medidas as necessidades dos porquês, as pes-
quisas tenderão a se consolidar mais e mais na fase dos estudos teóricos, 
e, sobretudo, na fase das coletas dos dados no seio social. Justificando-se 
por si mesmos, os próximos passos de nosso trabalho, já na fase monográ-
fica, preencherão lacunas históricas, uma vez que é sabido que os olhos da 
universidade, na maioria das vezes, são voltados para fora, quando temos 
passeando entre nós informações preciosíssimas em todos os campos de es-
tudo. Entre os porquês, já fechando este tópico, há de se acrescentar: voltar, 
pelo menos um pouco, os nossos olhos para nós mesmos.

PROBLEMATIZAÇÃO

Se o outrora do imaginário de um povo atestam, afirmam e fortale-
cem a sua identidade, abrir os olhos a ele é marcar lugar em um território 
que se explica pelo próprio vigor cultural.  As histórias sobre assombrações, 
que se perfazem e se assomam em nossa região, com a peculiaridade de ser 
de cunho e tradição oral, elas vencem o tempo e se acomodam no presente 
de forma muito latente. Tidas essas condições de caráter espacial e tempo-
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ral, surgem interrogações, mais ligadas ao aspecto externo que ao interno. 
Tais interrogações emergem e submergem vários pontos de relevantes na-
turezas. O ponto indagativo que mais se destaca momento é o seguinte:

•	 De que forma podemos fortalecer a identidade cultural de nossa 
região através dos estudos das histórias sobre assombrações?

HIPóTESES

•	 Os relatos e informações que emergem das histórias contadas po-
deriam ser analisados, observando seu gênero textual, como tra-
dição e cultura popular?

•	 Como essas informações influenciaram os comportamentos, dan-
do vozes a outras vozes, ao logo do tempo?

OBJETIVO GERAL

•	 Fazer levantamento e estudo acerca das histórias sobre assombra-
ções da cidade de Inhumas e região;

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•	 Entender em caráter linguístico o imaginário da sociedade local;
•	 Apontar as características da tradição oral em contar histórias;
•	 Analisar os perfis sociais e religiosos;
•	 Contribuir para o registro escrito de tais histórias;
•	 Fomentar a tradição;
•	 Fazer apontamentos teóricos acerca do tema;
•	 Valorizar as raízes do imaginário local;

REFERENCIAL TEóRICO

Sobre as bases teóricas a serem lançadas ao estudo, haverá várias. 
Como semente para direcionar e pontuar os rumos de nosso estudo, Câma-
ra Cascudo, com a obra “Tradição, Ciência do Povo. Pesquisas na cultura 
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popular do Brasil”. Esse autor, grande estudioso das tradições populares em 
seu imaginário, servirá como guia e bases sustentáveis para a continuidade 
e fluência do trabalho.  

Posteriormente, com o fito de enriquecimento e valorização dos pro-
cedimentos de estudo, outras bases teóricas hão de ser usadas. Como exem-
plos: “Conto popular e comunidade narrativa”, de Francisco Assis de Souza; 
“Marxismo e Filosofia da Linguagem”, de Mikhail Bakhtin; “Dimensões da 
Literatura goiana”, de José Fernandes e “Trópicos do discurso: ensaios sobre 
a crítica da cultura”, de Hayden White, além de outros como “Gêneros tex-
tuais”, de Marchuschi e Bezerra e “Estética da Criação Verbal” de Martins 
Fontes. Portanto, com o cerne teórico devidamente perfilado para o que 
requer nossos estudos, traçamos caminho dentro de uma lógica exigível e 
adequadamente necessária. 

CONCLUSÃO

Por ainda se encontrar no percurso do trabalho, pode-se por ora te-
cer algumas inferências. O conjunto de critérios que vem sendo adotados 
nele, intensificadas pelos objetivos, massificam nossa proposta de forma sa-
tisfatória. A(s) resposta(s) para a pergunta de problematização vem sendo 
configurada a cada encontro teórico, a cada dado estudado. A identidade 
do povo, expressa em seu imaginário, afirma a tamanha importância de 
se fazer presente como objeto de estudo no meio acadêmico. Destarte, a 
natureza cultural da tradição oral de nossa gente é fortalecida, reconhecida 
e preservada.
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As políticas, usos e desafios do celular 
na escola: ensino médio

Mirza Seabra Toschi1, UEG/UnUCSEH

Tatiane Custódio da Silva Batista2, UEG/UnUCSEH

INTRODUÇÃO

No Brasil o celular foi usado pela primeira vez em 1990 no Rio de 
Janeiro, um evento recente, mas que causou grande impacto na sociedade 
brasileira. Em 2008, o Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br) divulga 
que os grupos com idade de 15 a 17 anos tinham 80% da posse dos celula-
res, pesquisa na qual o Centro-Oeste se destaca com 86,3% dos usuários do 
celular estarem nessa faixa etária, que é a mesma do ensino médio.

Os jovens vivenciam familiaridade com as tecnologias que por vezes 
parecem provocar alterações em sua sociabilidade, sua afetividade e sua 
forma de aprender. Este estudo teve por objetivo investigar estudantes do 
ensino médio e a relação deles como uso do celular na escola. Se a escola 
proíbe o uso é porque ele já está dentro dela, porque incomoda os profes-
sores. Dizem que o aparelho dificulta o andamento das aulas, que distraem 
os alunos, que estes usam os celulares para se exibirem e até mesmo para 
colar. Essas várias queixas resultaram em regimentos e regras de proibição 
do celular nas escolas e implicaram na aprovação de leis municipais, esta-
duais e até federal com a mesma proposta, a de proibir o uso do celular nas 
escolas. A partir dessas percepções e considerações há de se preocupar com 
o uso que tem sido feito destes dispositivos e como a escola e seus sujeitos 
tem enfrentado essa questão, bem como os possíveis problemas advindos 
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com o uso, a proibição ou até mesmo a permissão destes dispositivos den-
tro da escola. 

O celular proporciona mobilidade e ubiqüidade. Torna possível ou-
vir, ver, fotografar, gravar, arquivar e ler arquivos e mensagens em qualquer 
lugar e a qualquer momento, possibilitando assim ao possuidor deste tele-
fone móvel ser um agente ativo, produtor e disseminador de sua comunica-
ção. Para Pellanda (2003), os dispositivos móveis são instrumentos em que 
o usuário pode ser não somente receptor ou consumidor de informações 
e cultura, mas que este agora torna-se autor e pode compartilhar o que 
produz, podendo ser essa produção tanto foto, vídeo, música, resultados 
de jogos em rede, etc.  Para este autor, “em um ambiente de convergência 
digital cada uma das linguagens desenvolvidas ao longo dos últimos anos 
pela TV, rádio e jornal estão presentes para proporcionar ao receptor uma 
experiência rica em detalhes e interações (p. 5).”

O usuário não é e nem precisa mais ser oculto e ficar preso em um 
determinado ambiente. O jovem pode e está compartilhando seus produ-
tos de comunicação o tempo todo e de qualquer lugar. Tecnologias como 
o Bluetooth permitem compartilhar arquivos uns com os outros sem fio. Se 
conectado a Internet, seja ela Wi-Fi ou 3G, tem a possibilidade do compar-
tilhamento de fatos e situações para o mundo virtual, ampliando o número 
de pessoas que poderão ter acesso aos vídeos, fotos e áudios produzidos por 
estes jovens.

Caron (2005), tratando dos meios de comunicação, da mudança 
destes e da presença deles no nosso dia a dia, diz que “desde que estes ins-
trumentos de comunicação se tornaram parte de nosso cotidiano eles nos 
liberaram da maior parte das limitações espaciais e temporais que regiam 
as nossas vidas” (p. 6).  Já Souza e Silva (2006) considera o celular como 
uma mediação, “uma interface social, um meio digital que facilita a relação 
entre dois ou até mais usuários” (p.23). Esta autora apresenta ainda que o 
telefone celular excedeu o número de computadores pessoais no mundo e 
que “a comunicação por voz é o que os jovens menos utilizam nos celulares 
atualmente” (SOUZA e SILVA, 2006, p. 25). 
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A facilidade de comunicação que o celular possibilita tem mudado 
a forma de interação de se relacionar socialmente e profissionalmente, e 
possivelmente também vem mudar a educação e a escola, pois sua presença 
é uma constante nesta instituição e nas salas de aula.  

Os jovens têm interesses diferentes e têm uma forma particular de 
se envolverem e utilizarem os dispositivos móveis, como é demonstrado 
no livro “Culture móbile: lês nouvelles pratiques de communication”, de 
Caron e Caronia (2005), traduzido pela professora da PUC-Goiás, Joana 
Peixoto. Os autores buscaram mostrar as dimensões sociais e culturais da 
virada na comunicação de todos os dias e as maneiras múltiplas pelas quais 
estas novas práticas de comunicação contribuem para fazer a cultura coti-
diana. O livro também consegue mostrar a forma singular até mesmo de 
comunicação que é utilizada pelos jovens observados e citados no mesmo. 
Por meio desta pesquisa que realizamos percebemos que o que encontra-
mos na realidade brasileira é também uma singularidade e especificidade 
na forma de interação e comunicação com seus pares. Essa “nova” forma de 
comunicação tem alterado as relações sociais e culturais aparentemente em 
todo o mundo, e isso tem refletido em questões educacionais, emocionais e 
até políticas, como temos visto atualmente no país. Foi a partir desta mídia 
que grande parte dos manifestantes postaram, em tempo real, fotos vídeos 
e textos do que se passava nas manifestações que aconteceram no Brasil 
em junho de 2013. Em Goiânia, aconteceu inclusive campanha para que os 
vizinhos, moradores dos locais por onde a passeata passaria, liberassem o 
sinal da rede sem fio de modo que as pessoas que não tivessem 3G pudes-
sem compartilhar os fatos registrados pelos seus dispositivos móveis pela 
rede mundial. Pela primeira vez acompanhamos os fatos, em tempo real, na 
visão dos próprios manifestantes. Filmes, fotos, textos filmados, fotografa-
dos e escritos por meio dos celulares dos manifestantes e compartilhados 
para o mundo, pelos próprios manifestantes. É uma revolução na forma 
de produção, acesso e registro da informação, compartilhada não somente 
pela Internet, mas entre os aparelhos.
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METODOLOGIA

Esta é uma pesquisa de cunho qualitativo. Lüdke e André (1986) di-
zem que na pesquisa qualitativa, “o pesquisador é instrumento principal 
na coleta e na análise dos dados, os dados são mediados pelo instrumento 
humano, o pesquisador” (p.28). 

A coleta de dados foi realizada com a observação em duas escolas 
estaduais de nível médio, na cidade de Anápolis.   As visitas as escolas fo-
ram feitas no turno matutino e com um período de 15 dias em cada escola, 
observando entrada e saída dos alunos, intervalo de troca de professores 
e de recreio, conversas dos alunos nos corredores e a sala dos professores 
no momento em que estavam presentes, com isso foram feitos protocolos 
de registros. No momento das visitas e observações foram feitas fotos e 
filmagens.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Existem leis no país que proíbem o uso do celular nas escolas. Temos 
a Lei Federal de nº 2.806 de 2011 que está em tramitação e que engloba 
a proibição do celular em unidades escolares públicas ou particulares de 
todo o país. Em Goiás, temos a Lei de n°. 16.993, de 10 de março de 2010, 
que determina a proibição no Estado, e, em Anápolis, que é o foco da nossa 
pesquisa, encontramos a Lei de nº 3.272, de 2007 que proíbe o uso do celu-
lar na escola, lei a qual encontramos em todas as escolas visitadas anexadas 
na entrada e em locais visíveis da escola. Além das leis, foram estudados 
textos a respeito de tecnologias, comunicação, questões pedagógicas, o uso 
do celular, a forma como a sociedade e seus modos de comunicação tem 
sido alterado, etc. 

Durante as observações nas escolas, pôde-se perceber e presenciar 
aspectos que reforçam o que encontramos na bibliografia estudada. Du-
rante a observação à aula de Educação Física, a maioria estava com seus 
celulares e quando não estavam em quadra, ficavam nas arquibancadas ora 
assistindo os colegas, ora mexendo, fuçando, ou nem que seja olhando em 
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seus aparelhos, jogavam, enviavam SMS, ouviam música, acessavam as re-
des sociais, etc. Em um momento percebo um aluno defendendo no gol e 
com o fone no ouvido,  pergunto se estava ouvindo alguma coisa ou era 
mania, ele diz estar ouvindo música e que conseguiu fazer as duas coisas ao 
mesmo tempo ( realmente a bola não entrava fácil não). 

Corredores da escola viram palco de desfile de celulares, várias mar-
cas, modelos e tamanhos circulavam por ali o tempo todo, até mesmo para 
ir à coordenação, estes estavam com o celular por perto, quase sempre nas 
mãos. 

Na sala de aula percebemos que eles têm muitas artimanhas para 
usar escondido, atrás do caderno, do estojo de lápis, do colega, do cabelo, 
embaixo da mesa, etc. são várias as formas que estes encontram de burlar as 
regras e tentar despistar a atenção do professor. Constatamos também al-
guns alunos que fizeram uso de seus telefones celulares como auxiliadores 
no processo de aprendizagem, por exemplo, com o uso da calculadora e 
para baixar livros solicitados pelos professores. Os professores não apresen-
taram o uso dos dispositivos com freqüência. Na hora do recreio, na sala 
dos professores, pudemos perceber a presença do aparelho, uns com uma 
maior intimidade e usabilidade e outros com o discurso de que este era 
usado apenas para ligações e em momentos adequados. Eles não tem com 
o celular a mesma relação que os estudantes. 

Numa aula de Educação Física, a professora ficou encabulada com o 
aparelho de um dos alunos, pediu para ver, pergunta a respeito das funções, 
mas logo o entrega para o aluno e diz pra guardar. Notamos que nessa aula 
os alunos usaram o celular explicitamente, mas sem deixar de realizar as 
atividades propostas e que a professora conseguiu envolver a turma.

Em uma das escolas percebemos que muitos problemas da gestão 
são resolvidos pelo celular. Administrativos falam com os colegas que falta-
ram e até mesmo com a diretora por meio do aparelho, para tirar duvidas, 
dar recados e avisos e às vezes até para falar com pais de alunos usam o 
celular. Nesses momentos, o uso do celular sempre se fez necessário.

Os alunos jogam, enviam sms, acessam as redes sociais e utilizam os 
dispositivos do celular na aula, como calculadora, dicionário, calendário, 
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etc. Já os demais na maioria das vezes usam este apenas como meio de co-
municação. Para os estudantes o aparelho se tornou um micro computador, 
um produtor e disseminador de cultura, não mais apenas um objeto que se 
usa para falar com alguém por meio do dispositivo de voz.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa buscou conhecer, analisar e interpretar a relação que os 
estudantes de nível médio têm com o celular. No dia a dia e na convivência 
com adolescentes das escolas pesquisadas, observamos que o grande uso 
do celular foi uma característica presente nos jovens, notamos que a idade 
entre 15 e 17 anos tem uma relação íntima e constante com os dispositivos 
móveis e com as funções que este oferece. Apesar das leis e normas que pro-
íbem o uso do celular nas escolas, foi freqüente o uso destes principalmente 
por alunos. 

Há aulas em que os professores não percebem o uso, outros fingem 
não ver e há também os que se sentem incomodados e então brigam com os 
alunos, ou tomam os celulares e mandam para a direção da escola, a qual, 
por sua vez, ou entrega aos próprios alunos ou chama os pais para devolu-
ção do aparelho e para conversar, pedir que eles não tragam e usem no am-
biente escolar, ou encaminham estes aparelhos a instituições de naturezas 
e responsabilidades distintas as escolas, quais sejam, juizado de menores e 
delegacia de polícia.

Estas são questões muito novas nas escolas, que trazem desafios so-
ciais e pedagógicos para os quais os professores não foram formados. As-
sim, o resultado da pesquisa pode auxiliar em novas propostas tanto para 
a possível resolução dos problemas como para auxiliar os profissionais da 
área a encararem e trabalharem esta questão talvez a seu favor e, princi-
palmente, em favor do melhor envolvimento e aproveitamento de toda a 
população escolar.
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A aplicação de técnicas cognitivas 
comportamentais no atendimento de 

crianças e adolescentes sob a perspectiva 
de diversos autores

                                                                                                   Maristela Barcelos Costa

Este trabalho pretende mostrar como técnicas cognitivas compor-
tamentais podem contribuir no atendimento psicológico de crianças e 
adolescentes com AH/SD (Altas Habilidades/Superdotação), através de 
resultado obtido utilizando diferentes abordagens teóricas, no ambiente 
institucional. 

Historicamente, a preocupação com o estudo do Desenvolvimento 
Psicológico está vinculada e decorre da constituição da Psicologia como 
disciplina. O interesse prático pela infância é relatado por vários historia-
dores, como por exemplo, Garnier, Ladurie e Ariès, que se referem ao modo 
como foi tratada a criança na Europa Continental nos períodos designados 
como Antiguidade tardia e Idade Média. Não há muito consenso entre es-
ses historiadores, mas todos admitem que as transformações da sociedade 
sempre estejam diretamente ligadas à evolução do estatuto da criança nas 
representações sociais e nos modos como ela é cuidada.

Cabe lembrar aqui dois filósofos cujos escritos tiveram enorme in-
fluência sobre a história do desenvolvimento da criança, pois ambos desa-
fiaram a visão dominante segundo a qual as diferenças humanas e as desi-
gualdades sociais seriam determinadas primariamente pelo nascimento. O 
inglês John Locke (1632-1704), que propôs que a mente da criança é uma 
tabula rasa na qual tudo pode ser gravado e o francês Jean-Jacques Rousse-
au (1712-1778), que em sua obra Emile ou De l’éducation (1762) formulou 
teses vigorosas, afirmando a bondade natural da criança e a influência exer-
cida sobre ela pela sociedade.
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Em Rousseau alguns analistas, como por exemplo, Kessen, encon-
tram a origem da ideia de estágios, tão cara à Psicologia ainda nos dias 
atuais.

Há que se considerar também que ainda no século XIX, a indus-
trialização da Europa e da América do Norte transformou a organização 
social da vida das pessoas e o papel das crianças na sociedade. Ao invés de 
terem uma vida razoavelmente livre no campo, como ocorria até então, as 
crianças passaram a ser utilizadas nas fábricas e minas, trabalhando longas 
horas em condições perigosas e insalubres. Foi nesse contexto histórico, so-
cial, econômico e cultural do final do século XIX e início do século XX que 
surgiram os autores, as teorias e os métodos que dariam origem à moderna 
Psicologia do Desenvolvimento.

Esses estudos, acompanhados e seguidos por outros de caráter mais 
explicativo, vão se constituir nas primeiras teorias a respeito do desenvolvi-
mento psicológico, com ênfase na criança.

É óbvio que não nos propomos a discorrer sobre todos eles. Mas 
vamos relacionar os estudiosos pioneiros do desenvolvimento psicológico 
e uma breve referência a dois “grandes enfoques” ou “grandes teorias” que 
ocuparam a cena durante o século XX. Em seguida trataremos de outros 
teóricos que norteiam o nosso trabalho na pratica. 

Alguns autores que fazem parte da história da Psicologia do Desen-
volvimento, retirado do artigo - Teorias contemporâneas na explicação do 
desenvolvimento psicológico:

James Mark Baldwin (EUA,1861-1924), considerado um dos fun-
dadores da Psicologia do Desenvolvimento, exerceu grande influência 
nos trabalhos de Jean Piaget (que dele tomou a noção de reação circular 
e importância da imitação) e de Henri Wallon (que dele tomou a noção 
de socius, básica em seus estudos sobre o papel do outro na construção da 
personalidade);

Arnold Gesell (EUA,1880-1961), que deu origem à chamada orien-
tação maturacionista, que considera o desenvolvimento psicológico fun-
damentalmente como uma questão de maturação e de atualização do 
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potencial genético do indivíduo (tomado como membro de uma dada es-
pécie), sendo a margem de variação entre os indivíduos muito limitada e 
o papel do meio restrito a influências moderadas na emergência das se-
quencias evolutivas; Wolfgang Köhler (Alemanha, 1887-1967), que lançou 
as bases da Gestalt e contribuiu para a compreensão do desenvolvimento 
da criança; Charlotte Bühler (Áustria, 1893-1974), que estudou o desen-
volvimento mental da criança e do adulto, dando origem à abordagem do 
ciclo vital; Lev Semenovich Vygotsky (Rússia, 1896-1934), que construiu as 
bases do enfoque sociocultural do desenvolvimento; Henri Wallon (Fran-
ça,1896-1962), com suas contribuições sobre a relação natural, necessária e 
vital entre a criança e a sociedade; Heinz Werner ( Alemanha, 1890-1964), 
com sua conceituação do princípio ortogenético para explicação do desen-
volvimento psicológico.

Todos esses autores estão na origem e constituição da Psicologia do 
Desenvolvimento como disciplina;

Dois outros nomes fazem parte desse grupo de precursores. Vamos 
referir-nos a eles a partir das “Grandes Teorias”: Psicanálise e Teoria Cogni-
tiva a que deram origem. Sigmund Freud (Austria, 1856-1939) e Jean Piaget 
(Suiça, 1896-1980), respectivamente. Sob essa designação nos referimos: 

•	 à Psicanálise, que teve Sigmund Freud como seu iniciador. Freud 
conceitualizou os estágios de desenvolvimento psicossexuais. Um 
pouco mais tarde Erik Erikson (Alemanha, 1902/1994) introdu-
ziu modificações nesse enfoque, conceitualizando os estágios de 
desenvolvimento psicossocial que cobrem todo o ciclo da vida;

•	 à teoria Cognitiva, cujo pioneiro foi Jean Piaget ( Suiça, 1896-
1980), que se designava como epistemólogo genético, isto é, al-
guém que estuda o modo como as crianças adquirem conheci-
mento sobre o mundo, na medida em que crescem. Seu trabalho 
fez avançar enormemente a compreensão da cognição humana.

A Psicanálise, entre outros aspectos, convenceu-nos de que os mo-
tivos inconscientes afetam nosso comportamento. Mostrou-nos que os 
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primeiros anos de vida da criança são um período formador da maior im-
portância no desenvolvimento da personalidade. Deu origem a várias mini 
teorias atuais sobre tópicos de relevância social como, por exemplo: apego 
mãe-criança, disciplinamento familiar, identidade de gênero, desenvolvi-
mento moral, identidade do adolescente.

A Psicologia Cognitiva designa aqui os estudos sobre desenvolvi-
mento cognitivo iniciado por Piaget. O enfoque da psicologia cognitiva 
piagetiana permitiu a compreensão dos diferentes tipos de pensamento que 
são possíveis às várias idades. Nele a criança é vista como eminentemente 
ativa, iniciadora da ação e movida pela curiosidade intelectual. A psicologia 
cognitiva abriu maiores possibilidades de compreensão de nossos proces-
sos de pensamento e do modo como eles afetam nossas ações. As Grandes 
Teorias apresentam-se como conjuntos sistemáticos de princípios e gene-
ralizações, procurando compreender como e porque as crianças mudam, 
gerando hipóteses e oferecendo referenciais para a pesquisa. Vamos referir-
-nos, brevemente, a algumas de suas principais contribuições.

Sem duvida alguma, a teoria mais influente do desenvolvimento da 
infância e da adolescência é a que formulou o psicólogo Jean Piaget (l986 a 
1980). Concluiu que as crianças maiores não só sabem mais que os peque-
nos, senão que também pensam de maneira distinta e de que as mudanças 
do desenvolvimento cognitivo se produzem em distintos estágios bem de-
finidos. (Piaget, 1972):

A maturação é a força que impulsiona o desenvolvimento de um es-
tágio ao estágio seguinte. ( Inhelder e Piaget, 1958)

Estágio sensorio-motor de 1 a 2 anos;

Estágio Pre-operacional de 2 1 7 anos;

Estágio Operacional concreto de 7 a 11 anos:

Estágio Operações formais de 11 a 15/20.

A abordagem cognitiva comportamental de crianças e adolescentes 
integram intervenções de reestruturação cognitiva e resolução de proble-
mas com estratégias comportamentais como o maneja de contingencias 
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e a modelagem. O objetivo principal consiste em modificar ou melhorar 
as respostas cognitivas, e comportamentais não adaptadas das crianças e 
adolescentes em seu ambiente. Segundo Kendall (2000) o modelo cogni-
tivo considera que os elementos que influenciam as mudanças comporta-
mentais são as expectativas antecipadas associadas ao evento, as atribuições 
posteriores, o processamento cognitivo da informação e os estados emocio-
nais que acompanham o evento. 

A TCC com crianças e adolescentes é um modelo que conta com as 
seguintes características:

•	 Uma terapia orientada a resolução de problemas

•	 O modo de processamento cognitivo da informação

•	 A ênfase no plano emocional, social e interpessoal;

•	 Ênfase na estruturação e na manualização do tratamento

•	 A base empírica das psicoterapias cognitivas.

As “Teorias que fundamentamos nossa pratica”: Inteligências múlti-
plas, Teoria dos Três Anéis e as técnicas cognitivas comportamentais, onde 
mencionamos Renzulli (1978; 1986), Gardner (1983; 2000), relatadas em 
pesquisas nacionais e internacionais, pesquisas de campo (PÉREZ, 2004; 
2008) e da avaliação crítica de instrumentos que já vinham sendo utilizados 
no País.

Gardner (1983; 2000) em sua teoria das Inteligências Múltiplas sub-
divide a inteligência em áreas do conhecimento, concluindo que cada indi-
víduo desenvolve todas as áreas em maior ou menor grau, de forma que o 
valor dado pela cultura pode estimular uma inteligência em detrimento de 
outra. As inteligências mais reconhecidas são:

•	 Lógico-matemática,

•	 Linguística, 

•	 Espacial, 

•	 Musical, 
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•	 Corporal-cinestésica, 

•	 Naturalista, 

•	 Intrapessoal e 

•	 Interpessoal 

A Teoria dos Três Anéis de Renzulli é entendida como a intersecção 
de três grupamentos de traços: 

•	 Habilidade acima da média, 

•	 Comprometimento com a tarefa e 

•	 Criatividade 

A teoria das Inteligências Múltiplas de Gardner (1983; 2000) e Teoria 
dos Três Anéis de Renzulli (1978, 1986) compatibilizam um conceito de 
inteligência e um conceito de AH/SD; A sincronia multidimensional que 
propõe a existência de oito Inteligências não hierarquizadas e o conceito de 
superdotação que permite propor indicadores de AH/SD em qualquer uma 
dessas inteligências.

Essas ferramentas de uso educacional permitem identificar os prin-
cipais indicadores de AH/SD em qualquer área, em três faixas etárias: 
crianças de 6 a 9 anos, crianças e adolescentes (de 10 a 18 anos) e adultos.

Para a avaliação dos indicadores de AH/SD mais utilizados são Tes-
tes Psicométricos, Escalas de Características, Questionários e Entrevistas, 
além da observação direta dos comportamentos dos alunos (GUIMA-
RÃES; OUROFINO, 2007). 

Dentre os testes psicométricos, as Escalas de Wechsler (WISC-
-R eWPPSI) e de Stanford-Binet, e as Matrizes Progressivas de Raven, de 
uso exclusivo de psicólogos, têm sido utilizadas para avaliar a inteligência 
(GUIMARÃES, 2007; POCINHO, 2009).  Testes de criatividade, como o de 
Pensamento Criativo de Torrance, também têm sido frequentemente apli-
cados como parte do processo de avaliação psicológica de alunos com AH/
SD (GUIMARÃES, 2007).
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Dentre as escalas de características, uma das mais utilizadas são as 
Escalas para classificar as Características Comportamentais de Alunos Su-
periores, desenvolvida por Renzulli, Callahan e Hartman, em 1975.

Os instrumentos de identificação aqui apresentados procuram tecer 
esse diálogo entre a teoria e a prática, investigando o comportamento das 
PAH/SD com base em indicadores e características agrupados por catego-
rias (aprendizagem, motivação, liderança, criatividade, planejamento, habi-
lidade linguística e lógico-matemática, habilidades artísticas e esportivas). 

Embora consiga identificar a habilidade acima da média, o compro-
metimento com a tarefa e a criatividade (grupamentos de traços presentes 
nas AH/SD, segundo Renzulli (1978, 1986) nas diferentes inteligências pro-
postas por Gardner (1983, 2000), eles não permitem visualizar uma relação 
direta com esses conceitos teóricos que os subsidiam.

A Teoria dos Três Anéis de Renzulli configura-se na existência da 
intersecção entre três características, que devem obrigatoriamente existir 
no comportamento das pessoas com AH/SD:

•	 A habilidade acima da média (geral ou específica) caracteriza-se 
pela “capacidade de processar informações, integrar experiências 
que resultam em respostas apropriadas e adaptativas a novas si-
tuações, e engajar-se no pensamento abstrato e se reflete em um 
alto desempenho no raciocínio verbal e lógico-matemático, nas 
relações espaciais, na memória destacada e na fluência verbal 
prolífera.

•	 O comprometimento com a tarefa envolve traços que revelam um 
nível refinado de motivação que faz que a pessoa dedique uma 
energia muito grande a um problema específico ou a uma área de 
desempenho. Perseverança, persistência, trabalho árduo e intensa 
dedicação prática, autoconfiança e autoeficácia, perceptividade, 
fascinação especial com um determinado tema, altos níveis de 
interesse e entusiasmo, determinação, definição de expectativas 
elevadas para seu próprio trabalho, autocrítica, senso estético e 
qualidade e excelência no seu próprio trabalho.
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•	 A criatividade manifesta-se pelo alto nível de fluência de ideias; 
flexibilidade e originalidade de pensamento; abertura à experiên-
cia; receptividade para o novo e diferente (mesmo que seja irracio-
nal) em termos de pensamentos, ações e produtos próprios e dos 
demais; sensibilidade para os detalhes; senso estético desenvolvi-
do; desejo de agir e reagir aos estímulos externos; ideias e sen-
timentos próprios e pensamento divergente (RENZULLI; REIS, 
1997, p. 9). À criatividade também são atribuídos traços como o 
elevado nível de curiosidade; gosto por enfrentar desafios e por 
correr riscos; desgosto com a rotina, distração, tédio e desmo-
tivação quando a tarefa não é interessante (TORRANCE, 1998; 
LUBART, 2007; WECHSLER, 1998; PÉREZ, 2008b;STERNBERG, 
1998; ALENCAR; FLEITH, 2003).

Os instrumentos podem (e devem) ser complementados com outras 
informações que permitam enriquecer os dados, tais como a observação e o 
registro sistemático pelo psicólogo Educacional, o professor regente ou ou-
tros professores, ou coordenadores (no âmbito laboral); professor encarre-
gado do atendimento educacional especializado (AEE) ou enriquecimento 
extracurricular (no caso de alunos atendidos nesses serviços); entrevistas 
às PAH/SD e familiares; avaliações de produção (no caso de adolescentes e 
adultos, especialmente) por profissionais das diferentes áreas do saber e do 
fazer, e quaisquer outras informações que permitam formar um perfil mais 
completo da pessoa que está sendo avaliada. Essas informações podem ser 
reunidas em um portfólio para cada uma das PAH/SD.

Nossa pratica, no NAAH/S (Núcleo de Atividades de Altas Habi-
lidades e Superdotação), basear-se nas diretrizes do MEC( Ministério da 
Educação e Cultura) Correlacionamos com a manualização/Padronização, 
de uma prática com o objetivo de utilizar os cinco instrumentos para a 
identificação dos indicadores de PAH/SD ( Pessoa com Altas Habilidades /
Superdotação)  em alunos de 07 a18 anos  que frequentam diferentes séries 
do ensino fundamental e médio em escolas públicas e privadas,  e recebem 
atendimento educacional extracurricular.
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Durante o processo de identificação os alunos participam de ativida-
des que trabalham os aspectos cognitivo, emocional e social.

Em nosso atendimento propomos atividades  relaciona ao aspecto 
cognitivo utilizando  os instrumentos ( Testes Psicométricos, as Escalas de 
Características, questionários),  as atividade do livro Toc, Toc Plim Plim! 
de Angela M.R. Virgolim, Denise de Souza Fleith e M.S.Neves Pereira ( 
1999 ) e atividades de pesquisas relacionadas a sua área de interesse e seu 
estilo de aprendizagem. Individualmente: pesquisas, visitas, elaboração de 
maquetes etc. 

•	 Preparando-se para o futuro os alunos desenvolvem um produto 
final, que precisa ter : Originalidade, Produtividade e Valor.      

•	 Ensinar aos demais: durante o desenvolvimento das atividades os 
alunos vão fazendo observações das áreas onde os colegas apre-
sentam potenciais e interesse, e acontecem as trocas de informa-
ções e conhecimento. 

•	 A caminho da fama: durante todo processo de identificação de 
AH/SD,os alunos preparam para apresentarem o produto final  na 
“Mostra de Talentos”, onde convidamos a família e a comunidade 
escolar para prestigiar suas criações.

No aspecto emocional trabalhamos a “agenda emocional”, onde o 
aluno descreve o que aprendeu, como se sentiu em relação às atividades 
ou desafios, e em relação aos colegas, sempre fazendo uma analise de como 
estava antes e depois da atividade; se gostou ou não, se aprendeu ao não e 
quais desejos foram despertados, daí surgem subsídios pra planejarmos o 
próximo encontro.

No aspecto social utilizamos as regras de convivência do Toc, Toc 
...Plim Plim! que  trabalha a  Liberdade de expressão e Manutenção da auto-
estima;  dinâmicas de grupo, onde focamos as relações interpessoais.

A participação da família acontece logo no inicio do atendimento 
com uma reunião para conheceram o processo de identificação de AH/SD. 
Logo em seguida são convidados para a anamnese (Atendimento individu-
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al) e durante o período de observação participam de uma reunião por mês 
( em média 6 reuniões), onde podem sanar duvidas e conhecer ainda  mais 
do processo de identificação e o desenvolvimento de seus filhos. Assim sen-
do a família também recebe apoio cognitivo, emocional e social.

O número de adolescentes e menor que o numero de crianças, pois 
nesta faixa etária os interesses estão voltados para a escolha da profissão, e 
o foco da maioria é o vestibular, que em nossa cultura é uma das maiores, 
senão a mais significava  exigência para o jovem ou adulto emergente; en-
quanto a busca pela independência financeira  ocorre na maioria das vezes 
após a formatura.

Nos estudos de caso, que finalizam o processo de identificação, rea-
lizamos o cruzamento dos dados dos questionários da pessoa avaliada com 
os preenchidos pelas demais fontes e com as demais informações comple-
mentares, o que permite esclarecer as dúvidas que porventura fiquem e a 
prática no uso dos instrumentos leva-nos a fazer uma interpretação cada 
vez mais aprimorada dos indicadores.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os avanços que podemos verificar na Psicologia do Desenvolvimen-
to mostram que ao longo dos séculos, muito conhecimento foi acumulado 
e os vínculos com o trabalho dos fundadores (Baldwin, Piaget, Vygotsky, 
Werner, Wallon) não se rompeu. Concordamos que a Psicologia do Desen-
volvimento está avançando no sentido de tentar compreender o indivíduo 
humano levando em conta suas raízes biológicas e culturais.

Diversos autores tem questionado a implementação de tratamentos 
manualizados, baseados na ideia de que não se pode supor que o que serve 
para um sirva para outros e que o terapeuta deveria adaptar as necessidades 
de cada paciente. 

Chambless (1996) justifica a importância de contar com tratamentos 
manualizados  por dois motivos. Em primeiro lugar, o tratamento manuali-
zado prove uma informação que torna possível determinar se a abordagem 
pode ser utilizada em sua integridade; e em segundo lugar, o uso do manual 
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permite aos profissionais e investigadores saber se o tratamento consiste 
em procedimentos que demonstram eficácia. (In:Gomar,Mandil e Bun-
ge-2010) Nas palavras de Kendall (2000), quem faz ênfase na importância 
da confecção de manuais clinicamente amigáveis  que podem ser usados na 
pratica de modo flexível e sensível.

Diante da pratica realizada no NAAH/S, e a importância de todos 
os instrumentos utilizados no atendimento, concordamos com Kendall 
quando ele afirma que na pratica precisamos ser sensíveis e flexíveis no 
manuseio das técnicas, selecionando a melhor abordagem de acordo com 
cada caso. Os profissionais deveriam manter-se informados dos avanços 
já alcançados, incluindo aqueles com suportes empíricos, aprendendo no-
vos procedimentos para fortalecer a área nas quais desempenham e são 
competentes. Pois não é possível afirmar que tenha uma variável única que 
apareça como causa da patologia. Se entendendo que o comportamento 
esta multideterminado por um numero de fatores causais (biológicos, ge-
néticos, interpessoais e ambientais) que interatuam contribuindo para o 
desenvolvimento patológico. 
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Brincadeiras musicais: diálogo 
entre musicalização e formação 

integral da criança

Cleicianne Barreira Araújo1, Unidade de Educação Infantil – CEPAE/UFG

INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA

Foi ao estagiar na Unidade de Educação Infantil da UFG que viven-
ciei uma nova forma de trabalhar com a música, compreendi que a música 
na escola vai além da cantoria repetitiva e destituída de sentido. Nesta Uni-
dade a proposta de trabalho com as crianças não esta dividido por disci-
plinas e sim por áreas de conhecimento das quais a música é uma delas. É 
um brincar de música que pode ser desenvolvido pelos sons do corpo, pela 
confecção de instrumentos musicais, por brincadeiras cantadas, cantigas 
de rodas, pelo brincar com as palavras e em muitas outras atividades que 
podem surgir.

Partindo do pressuposto de que a música se constitui como lingua-
gem na educação básica e é digna de uma proposta capaz de despertar o 
interesse dos educandos em uma aprendizagem significativa por meio dos 
sons, desenvolvi uma pesquisa na Unidade de Educação Infantil da UFG 
no ano de 2012 sob o foco de possibilidades metodológicas do trabalho 
com a música na educação infantil. O objetivo principal desse trabalho era, 
além de entender a relação da criança com a música, apresentar à Escola 
caminhos diferenciados e possíveis para a educação musical, isto é, ampliar 
as práticas pedagógicas proporcionando a criação, manipulação, expressão, 
composição artística a partir de algumas atividades musicais.

Portanto, estudar o tema brincadeiras musicais aguçou o meu olhar 
para a possibilidade de uma educação escolar que desperte o interesse em 
uma aprendizagem significativa, tanto em relação aos conhecimentos apre-

1. Graduada em Pedagogia pela Universidade Federal de Goiás. E-mail: cleicianegyn@hotmail.com.
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sentados pela escola, como de outros saberes também importantes para 
o desenvolvimento da linguagem corporal, artística, expressiva, dentre 
outros. 

Dito de outro modo, a escola ao dar prioridade a um ensino de mú-
sica que realmente faça sentido para o individuo, permitindo que ele se am-
plie musicalmente, propicia uma aprendizagem significativa, que alcança 
as demais extremidades do ensino escolar. A música, neste sentido, assume 
uma característica integrativa com outras linguagens ora sendo protagonis-
ta, ora atuando como pano de fundo.

No entanto, propõe-se com essa pesquisa contribuir para inserção 
da música no cotidiano das escolas, com vistas a aproximar a criança de 
sua cultura, a ensinar a valorizar a sua música e a música dos outros povos, 
a se expressar artisticamente; ao desenvolvimento de aulas e atividades de 
música que proporcionem momentos de movimento, gestos, danças, ba-
tucadas de melodias e ritmos, experimentações, descobertas, enfim, que 
se apresente um ensino/fazer repleto de experiências significativas para os 
educandos.

No palco da educação escolar há muitas configurações e uma delas 
é a precisa relação entre conhecimento e Arte. Pensando no pequeno lugar 
em que as linguagens artísticas têm ocupado nesse palco, poder-se-ia acre-
ditar nas brincadeiras musicais como um dos caminhos para a articulação 
entre essas duas formas de aprendizagem, uma vez que se objetiva propor-
cionar a apreciação, criação e execução musical em meio à expressividade 
oral e corporal? 

A importância da Arte para a educação escolar está interligada não 
somente às suas funções artísticas enquanto manipulação e expressão, mas, 
também, ao seu caráter formador para a vida do educando. A arte pode ser 
entendida como uma forma de propagação do conhecimento que utilize da 
imaginação e criatividade.

Ferraz e Fusari (2010) defendem um estudo de Arte que ultrapassa 
tanto as galerias artísticas, como o âmbito escolar, ou seja, fazer, criar, de-
senhar, compor não pode ser entendido como um dom, reservado somente 
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àqueles dotados de certas habilidades artísticas. A arte necessita acontecer 
no “chão” da escola. Não sendo somente entendida e respeitada como uma 
disciplina integrante apenas do currículo escolar, mas, como a que se ar-
ticula às diversas linguagens apresentadas às crianças e jovens e que, de 
fato, vá além de uma aula que os façam pintar ou decorar nomes de artistas 
famosos. As autoras acreditam na possibilidade de  

Atingir-se um conhecimento mais amplo e aprofundado da arte, incorpo-
rando ações como: ver, ouvir, mover-se, sentir, pensar, descobrir, exprimir, 
fazer, a partir dos elementos da natureza e da cultura, analisando-os, re-
fletindo, formando, transformando-os. É com essa abrangência que a arte 
deve ser apropriada por todos os estudantes, indiscriminadamente (FER-
RAZ; FUSARI, 2010, p.22).

Neste sentido, analisa-se, que a importância da arte para a educação 
escolar vai se constituindo na medida em que a escola lança mão de seus 
elementos para produção de conhecimento, assim como o faz com a Língua 
Portuguesa, com a Matemática, com a Geografia, por exemplo. Por outro 
lado, há que se considerar que o ensino de Arte requer um intermédio entre 
ciência e conhecimento, pensamento e razão.

O que se tem percebido é que a escola no intuito de atender as de-
mandas sociais industriais preocupa-se mais com a ciência do que com o 
conhecimento; mais com a razão do que com o pensamento. Com isso a es-
cola, consciente ou inconscientemente, fragmenta a aprendizagem ao invés 
de desenvolvê-la e ampliá-la. 

A escola não está posta na sociedade somente como reprodutora so-
cial, uma vez que, na relação escola – sociedade ocorre uma ação recíproca 
onde “o determinado também reage sobre o determinante. Consequente-
mente, a educação também interfere sobre a sociedade, podendo contribuir 
para sua própria transformação” (SAVIANI, 1995, p. 108).

Porque a luta pela presença do ensino de música nas escolas? E por-
que a luta por uma escola que brinque de música? Defende-se porque músi-
ca é bonito e agradável aos ouvidos? Defendemo-la porque assim estaremos 
garantindo novos músicos para o futuro? Não! Estamos sim defendendo 
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um trabalho em música que seja significativo para a criança e que amplie e 
desenvolva as aprendizagens já adquiridas.

Os acontecimentos históricos ocorridos nas décadas de 60, 70 e 80 
como o golpe militar e o fim do autoritarismo trouxeram algumas modifi-
cações ao ensino da música. A disciplina foi agregada ao ensino das artes 
juntamente com as demais linguagens artísticas, acarretando na diminui-
ção de sua importância enquanto “linguagem auto expressiva” (SANTOS, 
1994, p.9-10, apud LOUREIRO, 2003, p.69). A proposta de integração entre 
as áreas assumiu outra vertente sendo o ensino das artes incorporado ape-
nas às artes plásticas:

A nova dimensão atribuída à educação artística se explica, também, pela 
filosofia que orienta a política educacional do momento cuja a principal 
preocupação é a inserção imediata do individuo no mercado de trabalho, 
mercado esse que se organiza numa concepção taylorista. Nesse cenário, a 
disciplina educação artística não tem papel muito importante e sua inclusão 
no elenco das disciplinas obrigatórias pode ser interpretada como uma con-
cessão à tradição humanística, que até então esteve presente na educação 
escolar brasileira (LOUREIRO, 2003, p. 69).

Após o fim do autoritarismo, o MEC reafirma o acesso à cultura re-
definindo o papel das artes dentro da escola. Com isso surge no ano de 
1996 os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’S), caracterizado como 
uma orientação curricular para a Educação Básica, que compreende a Edu-
cação Infantil, Fundamental e Médio, nas diversas áreas do conhecimento2 
e por: 

Imprimir à escola caráter mais democrático, levando-a assim, a proporcio-
nar aos alunos um conjunto de práticas pedagógicas planejadas, que lhes 
possibilitem apropriar-se, de forma crítica e construtiva, de conteúdos so-
ciais e culturais indispensáveis ao seu desenvolvimento, bem como de toda 
a sociedade (LOUREIRO, 2003, p.76).

2. Língua portuguesa, matemática, conhecimentos históricos e geográficos, ciências, língua estrangeira, educação 
física e artes, nas linguagens música, teatro, dança e artes visuais.
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Para além das configurações do cenário social acredita-se que a edu-
cação musical se engloba na própria necessidade de expressão humana e 
social de se comunicar, interagir, envolver, argumentar, aprender, ensinar, 
experimentar. Essa é a ação que possibilita o desenvolvimento do processo 
histórico cultural na vida do individuo/educando por permitir a ele uma 
apropriação constituída de significado sobre a cultura em que está inserida 
e o acesso ao conhecimento das demais. 

Pelas palavras de Kater (2012, p. 43) almeja-se uma educação musical:

Capaz de oferecer estímulos ricos e significativos aos alunos, despertando 
atitudes curiosas e aumentando, por consequência, a disponibilidade para a 
aprendizagem. Uma educação que instaure um espaço de acolhimento pelo 
“brincar”, no sentido original do termo, isto é, “criar vínculos”, uma das ne-
cessidades fundamentais da dimensão humana [...]. Uma educação musical 
na qual o lúdico represente o componente transgressor de expectativas do 
conhecido, mantendo nos alunos atenção viva ao que se realiza a cada ins-
tante e, assim, os atraia, menos para os saberes prontos e constituídos, mais 
para a matéria sonora em si, para a vivência cultural de novas e autenticas 
possibilidades de expressão.

E assim, é possível traçar uma relação entre a presença da música na 
escola, entendida como a que é capaz de promover interação, significação e 
compreensão, articulada às outras áreas de aprendizagem. A música abran-
ge e possibilita inúmeras aprendizagens que dizem respeito, principalmen-
te, à sua linguagem musical bem como às outras áreas de aprendizagem e 
integração como alfabetização, socialização, expressividade, coordenação 
motora, percepção sonora e musical, raciocínio lógico matemático e outros.

A partir das reflexões acima, traçamos o objeto de pesquisa a ser de-
senvolvido em algumas creches e escolas, por meio da seguinte questão: é 
possível que a música seja um instrumento de expansão das possibilidades 
de ser e fazer na escola?
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OBJETIVOS

Analisar as contribuições da música no desenvolvimento integral da 
criança nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental;

Elaborar propostas pedagógicas por meio da metodologia artística;

METODOLOGIA

Pretende-se realizar este estudo com crianças de algumas escolas da 
Rede Pública Municipal de Goiânia. Em se tratando de pesquisa qualitati-
va, o número de escolas e de participantes será definido conforme a reali-
dade do campo de estudo e obtenção dos dados para análise.

A coleta de dados será realizada por meio de duas estratégias: obser-
vação participante e realização das oficinas elaboradas pelo pesquisador. 
As oficinas serão gravadas em vídeo e a análise de dados será realizada 
mediante a observação das gravações à luz do referencial teórico adotado. 
Será preenchido formulário que permita a caracterização da população do 
estudo: perfil sociodemográfico dos participantes e características princi-
pais da escola.

Em suma, este projeto tem por finalidade proporcionar possibilida-
des outras de se comunicar com o mundo. Ainda que o meio artístico seja 
reprimido por uma sociedade onde se confere maior valor aos conheci-
mentos técnicos do que a livre expressão, o pensamento e criatividade, se 
insiste em trazer ao chão da escola a oportunidade de diálogo entre arte e 
educação. Acredita-se, neste sentido, que pelas vivencias artísticas e mu-
sicais, tão necessárias na infância, as crianças sintam-se impulsionadas, e, 
portanto, livres para se expressarem musicalmente, a perceberem a música 
que existe dentro de si, e ao seu redor. 
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Carta: um gênero que humaniza

ilse Leone Borges Chaves de Oliveira1, Cepae/UFG

O Projeto de Ensino de Língua Portuguesa do Centro de Ensino e 
Pesquisa Aplicada à Educação – CEPAE/UFG – prevê que o tempo da sala 
de aula seja essencialmente dedicado à produção de leitura e escrita. Nesse 
projeto, afirma-se que 

Observar-se-á uma ênfase nas atividades de leitura e produção de 
textos, focalizando os diferentes enunciados e gêneros discursivos que ro-
deiam o sujeito da linguagem, significando e re-significando o mundo. São 
atividades por meio das quais o falante se torna competente para interpre-
tar a si mesmo e as interações sociais que o constituem (2006, p. 3).2

 Afirma-se, também, nesse projeto que, na escola, a interlocução 
não deve ser uma estratégia, mas um princípio, entendendo a educação 
como uma possibilidade de diálogo infinito. Fundamentando-me nessas 
considerações, entre outras, realizei em duas turmas de 9º ano a experiên-
cia de produção de leitura e escrita que ora relato.

 Conforme prevê o Projeto de Ensino e os Planos de Curso de Por-
tuguês, os alunos da Segunda Fase do Ensino Fundamenta e do Ensino Mé-
dio devem ler, a cada bimestre, um livro literário de uma lista de títulos 
obrigatórios – indicados pela Subárea de Português – e um livro de livre 
escolha. Espera-se, portanto, que ao final de cada bimestre, o aluno tenha 
lido dois livros e, ao final do ano, tenha lido oito, no mínimo. Tanto a leitura 
obrigatória quanto a de livre escolha é objeto de debate, análise, discussão e 
consequente produção escrita.

A experiência em foco refere-se a uma das leituras de livre escolha 
realizada pelas turmas de 9º com que trabalhei em 2013.A leitura de livre 

1. Doutora em Linguística, professora de Português do Cepae/UFG – ilseleone2@gmail.com

2. Falando, ouvindo, lendo e escrevendo o mundo: a Língua Portuguesa no Ensino Básico do Cepae/UFG – Projeto 
de Ensino de Língua Portuguesa (2006). 
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escolha tem aspectos interessantes, porque é o momento em que o aluno 
exerce o direito de ler o que quer, ainda que sua liberdade seja relativa. Re-
lativa porque, na condição de professora, devo sempre “vigiar” as escolhas 
que eles fazem, com o objetivo de incentivá-los a leituras sempre mais de-
safiadoras. É um momento em que, mesmo sob essa “liberdade vigiada”, os 
alunos exercem também sua condição de leitores autônomos. Esses aspec-
tos são determinantes do interesse dos alunos por essas leituras. Eles, indis-
cutivelmente, interessam-se e se envolvem mais com os livros que escolhem 
para ler. Tanto que, quando demorei um pouco mais a cobrar essa leitura, 
eles logo perguntavam quando iriam apresentar o livro de livre escolha e 
já me traziam os títulos que estavam lendo. Mais ou menos duas semanas 
antes do dia agendado para a apresentação dessa leitura, os alunos sabem 
que passo uma lista onde eles deverão colocar os dados do livro escolhido 
para ler (nome do livro, autor, editora etc.).

Para as duas leituras de livre escolha que os alunos fizeram nos dois 
primeiros bimestres, já fora proposto, primeiro, que produzissem uma re-
senha sobre o livro e, segundo, que escrevessem uma carta a um dos colegas 
de sala. As resenhas foram expostas em um mural da sala de aula, foram 
lidas por todos os colegas que, ao fim da leitura, escolheram uma para co-
mentar criticamente, por escrito. As cartas foram entregues aos colegas que 
tiveram que respondê-las. Tanto para a produção da resenha quanto da 
carta, os alunos receberam uma orientação escrita, definindo um roteiro e 
alguns elementos que não poderiam faltar nessas produções. 

Chegamos ao terceiro bimestre e logo os alunos quiseram saber 
quando e como seria a apresentação escrita do livro de livre escolha. Mais 
uma vez eu queria uma produção escrita que tivesse um interlocutor que 
se aproximasse o mais possível do real. As duas experiências anteriores me 
mostrara que os alunos autores se envolviam muito mais com sua escrita, 
quando sabiam que teriam outros leitores além da professora. Propus, en-
tão, novamente a escrita de uma carta. Dessa vez o destinatário seria um 
professor ou técnico-administrativo da escola. Nesse caso, eu não poderia 
garantir que as cartas seriam respondidas, mas prometi que me empenharia 
em convencer os destinatários a respondê-las. Eu faria o papel do carteiro.
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Para a produção da carta, foi feita a seguinte proposta:

Para apresentar o livro literário que escolheu para ler na III Escala, imagine 
a seguinte situação:

Você foi contratado(a) para trabalhar como vendedor(a) em uma livra-
ria e está em período de experiência. Será considerado(a), pelo dono da 
livraria, um(a) vendedor(a) competente e será contratado(a) efetivamente, 
se conseguir vender o livro que escolheu. Por isso, resolveu escrever uma 
carta com a finalidade de divulgar o livro e convencer o seu destinatário a 
comprá-lo. Seu destinatário será um(a) professor(a) ou servidor(a) técnico-
-administrativo da escola, cujo nome você receberá por sorteio.

A organização da escrita de sua carta deverá atender o roteiro a seguir:
1º parágrafo: apresente-se ao seu interlocutor ou à sua interlocutora. Diga 
quem você é e porque está escrevendo esta carta (a necessidade de trabalhar, 
a experiência na livraria, a necessidade de ser contratado efetivamente).
2º parágrafo: inicie a apresentação do livro: título, autor, editora. Aspectos 
gerais como: capa, ilustrações, nº de páginas e preço.
3º parágrafo: faça um comentário crítico, resumindo o conteúdo do livro. 
Lembre-se: seu objetivo e convencer o leitor de sua carta a comprar esse 
livro.
4º parágrafo: apresente a personagem dessa narrativa que mais lhe chamou 
a atenção e justifique. Descreva o conflito em que essa personagem se envol-
ve e como se dá a resolução desse conflito.
5º parágrafo: conclua sua carta, apresentando ao seu interlocutor boas ra-
zões para que ele compre esse livro. 

Importante: atenda o formato próprio da carta e trate seu(sua) 
interlocutor(a) com a formalidade adequada. Se o(a) conhece e tem intimi-
dade com ele(a), sua carta pode ser mais informal. Se não tem intimidade 
ou não o(a) conhece, seja mais formal. Em qualquer caso, exponha suas 
ideias com clareza.

BOM TRABALHO!!!

Em um dia em que havia duas aulas seguidas, sorteei os nomes dos 
destinatários, justificando que se os deixasse escolher, eles, pela simpatia, 
certamente escolheriam os mesmos professores, o que inviabilizaria a pos-
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sibilidade da resposta, considerando que os professores não dispõem de 
tempo para responder muitas cartas. Avisei que eu não faria troca dos des-
tinatários, caso o aluno não ficasse satisfeito com o nome sorteado, mas 
entre eles, se quisessem, poderia trocar. Feito o sorteio, houve algumas ma-
nifestações de insatisfação, mas não quiseram fazer trocas.

Em seguida, entreguei a proposta aos alunos. Fizemos a leitura em 
conjunto. À medida em que líamos, pedia para que explicassem o trecho 
lido e íamos esclarecendo as dúvidas. Realcei a importância das marcas de 
interlocução que a carta deve ter, além das suas características formais que 
devem ser respeitadas. Terminada a leitura, com a proposta e o livro lido 
na mão, os alunos puseram-se a escrever a carta. Ao final da aula, quase 
todos os alunos haviam terminado o que foi considerado a primeira versão 
da carta. Todos, inclusive os que não terminaram, entregaram a primeira 
versão, para que eu fizesse a revisão. Os que terminaram, terminariam na 
aula seguinte, pois esse era um texto a ser produzido em sala. 

Na aula seguinte, devolvi as cartas para que fossem concluídas e pas-
sadas a limpo. Entreguei um envelope a cada aluno, para que preenchessem 
os espaços do remetente e destinatário. Endereços e cidades poderia ser fic-
tícios. Foi um momento de descoberta, pois muitos alunos nunca haviam 
subscritado um envelope de carta. Muitos nunca postaram ou receberam 
uma carta pelo correio. Além de subscritar o envelope, alguns desenharam 
o selo, outros usaram pequenos adesivos como selo. Todos os alunos escre-
veram a carta e já se mostravam ansiosos com a possibilidade da resposta.

Em uma reunião que congregou todos os professores da escola, ex-
pus a atividade que estava realizando a comuniquei aos colegas que eles 
receberiam essas cartas. A partir daí, comecei a entregá-las. A experiência 
foi muito interessante e significativa. Se os alunos nunca haviam recebido 
ou postado uma carta, muitos professores e funcionários não recebiam ou 
escreviam cartas há tempos. A cada um a quem eu entregava a carta, era 
como se seu rosto se iluminasse: “Nossa, estou recebendo uma carta!” A 
expressão era sempre de alegria e de sentimento de valorização. A sensação 
que me passavam era de que aquela carta como que aquecia seus corações, 
nesse mundo tão carente de manifestações de atenção e afeto.
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Nem todos responderam às cartas dos alunos, mas, aos poucos, 
muitas respostas iam chegando. Entregar as respostas aos alunos foi outro 
momento gratificante. Eles liam as cartas com avidez, comentavam, mos-
travam para os colegas. Demonstravam sentir-se importantes por terem 
merecido a atenção do professor que lhe escrevera. Os que não receberam 
a resposta manifestaram a insatisfação, perguntaram por que sua carta não 
fora respondida, se eu havia cobrado a resposta, mas acabaram por se con-
formar, pois nenhum destinatário é obrigado a responder uma carta.

Os professores e funcionários que responderam às cartas entraram no 
jogo da ficção proposta. Como se tratava da apresentação de um livro lido, 
eles valorizaram as leituras dos alunos. Quando era um livro que haviam 
lido, teciam comentários sobre o mesmo. Se não o conheciam, demonstra-
vam interesse e curiosidade em conhecer. Aproveitaram a oportunidade 
também para falar sobre outras leituras que fizeram e que acreditavam que 
os alunos gostariam de fazer, sempre incentivando mais leituras. Houve, 
inclusive, um depoimento de uma funcionária que, por conta da carta que 
recebeu, comprou o livro apresentado pela aluna, leu e presenteou outras 
pessoas da família com o livro.

Considero essa experiência bastante significativa em minha prática 
docente, pois foi perceptível o interesse e o envolvimento dos alunos que 
a realizaram como tarefa escolar, sim, mas também com uma boa dose de 
prazer. Além disso, houve o envolvimento dos professores e técnicos admi-
nistrativos que se constituíram em interlocutores reais dos alunos. Mais do 
que isso, houve produção de conhecimento, houve aprendizagem, houve 
partilha de emoções provocadas pela leitura dos livros e pela escrita e leitura 
das cartas. Houve humanização dos sujeitos envolvidos nessa experiência.    
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Cervantes, Portinari e Drummond: 
a arte revisita a arte

Rita de Acácia Correa Nicolau1, UEG/Inhumas

A obra de Miguel de Cervantes é bastante representativa na literatura 
ocidental, uma vez que teve seis edições no ano de 1605, e foi traduzido para 
o inglês em 1612 e para o francês em 1614. O próprio Cervantes profetizou 
que não haveria nação nem língua em que sua obra não fosse traduzida. 

O autor também observou, na atitude do público de seu tempo, o 
que haveria de ser verdade em todos os tempos: “Minha história – disse – é 
tão clara, que não há nela coisa que dificulte: as crianças a manuseiam, os 
moços a leem, os homens a entendem, os velhos a celebram, e, finalmente, 
é tão trilhada, tão lida e tão sabida de todo gênero de pessoas, que apenas 
avistam um rocim fraco, logo dizem: ali vai Rocinante”.

Cervantes era um autor consciente de que sua arte significava muito 
mais do que havia na superfície, o cômico presente na obra deveria ser per-
cebido pela capacidade crítico-reflexiva de sentir o mundo.

Segundo Federico de Onís, “aquele homem de carne e osso que ao 
aparecer no primeiro capítulo não sabíamos se se chamava Quijada, Que-
sada ou Quejana, e que sob o nome de Quixote viveu as inumeráveis aven-
turas de sua vida contadas ‘sem afastar-se um ponto da verdade’, tinha seu 
nome verdadeiro e definitivo, que aparece na hora de sua morte: Alonso 
Quijano, o Bom”. Portanto, a marca da vida deste homem foi a bondade, 
e é o que deve ficar na memória de todos que leem Dom Quixote de La 
Mancha.

Um dos grandes nomes das artes plásticas, no Brasil, é Cândido Por-
tinari. Em 1956, uma suspeita de intoxicação, que poderia leva-lo à morte, 
fez com que o artista fosse afastado do uso das tintas. A saída, a fim de 

1. Professora do Curso de Letras da Universidade Estadual de Goiás - UEG/Inhumas. Graduada em Letras pela Uni-
versidade Federal de Uberlândia - UFU. Pós-graduada em Literatura Comparada pela UFU, Docência Universitária, 
Educação Inclusiva e Psicopedagogia - Faculdades Montes Belos - FMB. E-mail: ritadeacacia@hotmail.com. 
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continuar sua liberdade de criação, foi fazer uso do lápis de cor. Dessa feita 
nasceram desenhos inspirados pela obra de Cervantes. É uma coleção de 
21 desenhos feitos a partir de fragmentos da prosa de Dom Quixote de La 
Mancha.

Carlos Drummond de Andrade, poeta e escritor, grande nome da 
Literatura Brasileira, representante da Geração de 30, também não ficou 
imune a Dom Quixote. Os desenhos chamaram a atenção do poeta que 
vivenciou a prosa de Cervantes por meio de muitas leituras. Conhecedor da 
obra de Portinari, a contribuição do poeta com 21 poemas é de uma sensi-
bilidade ímpar na relação desenhos/fragmentos quixotescos.

A proposta de uma aula criativa é explorar a diferença entre texto 
verbal e não-verbal, entre prosa e verso, estimulando, ao mesmo tempo, 
a leitura crítico-reflexiva do ser/estar no mundo, grande preocupação dos 
versos drumondianos. Dessa maneira, o início será a apresentação dos de-
senhos de Portinari, estimulando o reconhecimento do que está represen-
tado nas figuras. A seguir, será feito um comentário sucinto sobre a obra 
Dom Quixote de La Mancha, de Cervantes, e apresentado os fragmentos 
que deram origem aos desenhos de Portinari, fazendo a relação entre a fi-
gura e o texto. Na sequência, serão apresentados os textos de Drummond, 
analisando a forma como a veia poética entende a trajetória quixotesca. 
Finalizando, retomam-se os desenhos, os textos da prosa e avaliam-se as 
mensagens drumondianas.

Como são 21 desenhos, cada um representando um fragmento da 
prosa de Cervantes e 21 poemas de Drummond, esse trabalho pode ser de-
senvolvido ao longo do semestre letivo, estimulando a leitura da obra Dom 
Quixote de La Mancha a fim de solicitar desenhos e versos de outras partes 
da mesma, organizando uma exposição para apresentação dessa produção. 
Ou, mesmo, servir como estímulo para o mesmo procedimento em leituras 
de outras obras, reforçando a ideia de que a arte é um processo de desauto-
matização do ser humano.

Por outro lado, é importante reforçar o fato de que esse trabalho 
pode ser realizado no Ensino Fundamental, ciclos I e II, no Ensino Médio e 
Ensino Superior, mudando-se apenas o nível de análise das leituras.
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Cidade: espaço de partilhar saberes

Marcos César Lopes1, UFG

Mercês Pietsch Cunha Mendonça2, UFG

RESUMO

A educação integral, defendida por educadores como Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro e Paulo 
Freire, envolve, na perspectiva destes estudiosos, as múltiplas dimensões do sujeito e assim 
remete a uma educação capaz de atuar nas áreas da “cultura, dos esportes, da arte, ultrapas-
sando a atuação restrita à típica instrução escolar” (GABRIEL; CAVALIERE, 2010, p. 280). 
Neste sentido, várias inquietações emergem, dentre elas: como a escola de tempo integral 
em Itapuranga/GO tem direcionado suas atividades nos espaços educativos que a região 
oferece? Para conhecer um pouco mais sobre os espaços educativos, na perspectiva da edu-
cação integral, realizou-se um levantamento dos possíveis espaços públicos que o município 
disponibiliza para que as instituições escolares de tempo integral, da região, desenvolvam 
suas atividades educativas. A observação participante foi o instrumento utilizado para a co-
leta de dados. Após a pesquisa, percebeu-se que esta proposta educativa apresentou a idéia 
de que a cidade é potencialmente educadora e que todos podem ser atores da educação. Do 
mesmo modo, buscou-se chamar a atenção para o fato de que todo cidadão deve conhecer 
os locais públicos de seu município, de sua cidade para poder preservar estes locais educa-
tivos. 

Palavras-chave: Educação integral; Espaços educativos.

INTRODUÇÃO

Os educadores Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro e Paulo Freire ideali-
zadores de uma educação pública, gratuita e de qualidade, vislumbravam 
na educação integral uma possibilidade de amenizar a desigualdade social 
nas camadas populares. 

A educação integral envolve, na perspectiva desses estudiosos, as 
múltiplas dimensões do sujeito como a cognitiva, social, afetiva, ética, po-
lítica. Assim, remete a uma educação capaz de atuar nas áreas da “cultura, 

1. Aluno do Curso de Aperfeiçoamento Educação Integral e Integrada na UFG – grupo3goias@gmail.com

2. Professora do Curso de Aperfeiçoamento Educação Integral e Integrada – mercesmendonca@yahoo.com.br
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dos esportes, da arte, ultrapassando a atuação restrita à típica instrução es-
colar”. (GABRIEL; CAVALIERE, 2010, p. 280). 

Para alicerçar essa modalidade educacional é necessário diálogo 
estreito entre escola e cidade, uma vez que a educação integral concebe 
a cidade como “um lugar onde diversos atores sociais compartilham vida 
comum” (SANTOS, 2004, p.37). Neste sentido, várias inquietações emer-
gem, dentre elas: como a escola de tempo integral em Itapuranga/GO tem 
direcionado suas atividades nos espaços educativos que a região oferece? E 
ainda, como os saberes escolares e os saberes locais são pensados, planeja-
dos e articulados na prática docente da região?

Na tentativa de sinalizar possíveis respostas, embora não definitivas, 
é que este trabalho se justifica, tendo como objetivo refletir sobre a cidade 
como um espaço de partilha do saber, como um laboratório da educação 
integral.

Para conhecer um pouco mais sobre os espaços educativos, na pers-
pectiva da educação integral, realizou-se um levantamento dos possíveis 
espaços que o município de Itapuranga/GO disponibiliza para que as ins-
tituições de tempo integral, da região, desenvolvam suas atividades. A ob-
servação participante foi o instrumento utilizado para a coleta de dados.

OS ESPAÇOS DE SABERES

É notório que o espaço sozinho não possui nenhuma significação, 
mas é reelaborado por seus moradores, cidadãos, que por lá circulam. Sen-
do a cidade composta por patrimônio imaterial e material, através desses 
patrimônios podemos conhecer as culturas produzidas, no dia-a-dia, por 
todos seus habitantes, interagindo, aprendendo e ensinando a arte de viver, 
ao longo de suas histórias.

Segundo Faccin (2013), a cidade apresenta uma pedagogia urbana, 
por meio da qual se recria a vida pela ampliação do campo de ação peda-
gógica de seus espaços. A cidade tem muito a oferecer a seus moradores, 
ensinando desde sua organização aos conhecimentos que ricamente nela 
circulam em todo tempo e lugar. 
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A concepção da cidade que não se limita a ser apenas recurso pedagógico 
das escolas, mas pretende constituir-se como agente educativo, comporta 
responsabilidades genéricas à cidade e aos seus habitantes com vista à sa-
tisfação do direito de todos os cidadãos a desfrutarem, em condições de 
liberdade e igualdade, dos meios e oportunidades de formação, entreteni-
mento e desenvolvimento pessoal que a própria cidade oferece (MACHA-
DO, 2013, p. 02).

Nessa ótica, avaliando esses espaços educativos que a cidade propor-
ciona, o aluno construtor do conhecimento pode melhor compreender sua 
condição no ambiente do qual faz parte, percebendo seu valor como agente 
transformador e construtor de uma sociedade.

Na visão de Carrano (2003), esses espaços não são mero reflexo das 
estruturas sociais, são expressões concretas de cada conjunto histórico, da 
sociedade desde local. Desta forma, a cidade é uma localidade geradora de 
conhecimento e pode desafiar qualquer tipo de proposta pedagógica que 
considera a cidade como laboratórios de pesquisa, observação e investiga-
ção. Esse entendimento permite olhares múltiplos, interdisciplinares, sobre 
o contexto histórico a que pertencem, conhecendo e valorizando a cultura 
produzida nos mais diversos espaços que formam as cidades, revendo os 
valores referentes à cidade, seus habitantes, seus espaços e suas culturas, re-
conhecendo sua cidadania e produzindo a história e a cultura de seu tempo.

Considerando esses pressupostos, o estudo selecionou alguns espa-
ços na cidade, a saber: Centro Cultural Cora Coralina, Estádio Rio Canas-
tra, Ginásio Poliesportivo Anísio Martins da Silva e Praça Castelo Branco. 

O Centro Cultural Cora Coralina visa “recuperar o espaço público 
de discussão e realização, fortalecendo o desenvolvimento de experiências 
culturais mediante o exercício da cidadania” (FACCIN, 2013, p. 48). Ele 
possui laboratório de informática e uma sala de aula, sendo um espaço de 
descobertas, criações e, acima de tudo, de construção do conhecimento.  
Nele, a proposta é reverter a situação de indisciplina em compromisso por 
parte de todos os alunos. 

O Estádio Rio Canastra é um local de encontro de gerações, sendo o 
futebol a atividade propulsora. Nos dias de jogo, ocorre um fenômeno so-
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cial capaz de instigar grandes discussões e impulsionar ações pedagógicas 
que podem cooperar de forma efetiva para a construção do processo de 
cidadania, pois “os espaços não formais são fundamentais como parceiros 
na constituição da cidade como um grande arranjo educativo local” (FAC-
CIN, 2013, p. 48). Neste aspecto, o futebol pode ser excelente recurso de 
formação da cidadania, assuntos como regras, disciplina, compromissos, 
horários, responsabilidade frente ao coletivo, respeito ao colega surgem e 
facilitam o aprendizado. 

Neste contexto, a escola integrada com os espaços públicos – ruas, parques, 
praças, museus –, promove a participação urbana infantil. Desta forma, 
essa rede de integração sustenta-se em quatro pilares promovidos pela es-
cola: conhecimento, ocupação, intervenção e participação nos espaços e 
equipamentos urbanos pelas crianças (FACCIN, 2013, p. 50).

O Ginásio Poliesportivo Anísio Martins da Silva é um dos mais mo-
dernos do Interior do Estado. O espaço sedia, frequentemente, grandes 
eventos nas áreas esportiva, cultural, religiosa, educativa e de lazer. Entre as 
competições já realizadas no ginásio estão o Campeonato Estadual de han-
debol masculino e feminino, Mundialito de futebol society, Copa Regional 
de vôlei masculino, Jogos Abertos do Interior, Campeonato Municipal de 
karatê, atividades pelas quais os alunos desenvolvem habilidades motoras e 
também valores como respeito, tolerância e cooperação.

A Praça Castelo Branco, local para apresentações artísticas e demais, 
revela uma organização espacial histórica de forte influência jesuítica. Atu-
almente, é um espaço pontual para manifestações culturais, sociais e políti-
cas da cidade, além de uma das mais movimentadas, utilizada por pedestres 
e veículos. É um local de convergência entre tradições, prazeres, protestos 
e comércio. Em sua proximidade existe um mercado municipal, padarias, 
lojas, bares e restaurantes diversos. As antigas moradias deram espaço ao 
comércio. Recentemente, é um lugar de socialização, de valores ambien-
tais, estéticos, simbólicos, funcionais e onde se fortalece a identidade de sua 
gente com o lugar.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho apresentou a idéia de que a cidade é potencialmente 
educadora e que todos podem ser atores desta educação. Do mesmo modo, 
buscou-se chamar a atenção para o fato de que todo cidadão deve conhecer 
os locais públicos de seu município e de sua cidade para poder preservar 
estes locais educativos. 

É uma proposta de que aponta a possibilidade de se fazer educação 
em diversos espaços: clubes, empresas, praças, parques, entre outros. Estes 
locais podem ser parceiros na construção e na manutenção de projetos edu-
cativos, lembrando que os modos de interagir de cada cidadão, por meio 
de suas intervenções nos diferentes locais, mostram que eles reconstroem o 
espaço público e que este espaço se abre como potência educativa para além 
das instituições convencionais de educar.
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Colégio Estadual do Criméia Oeste e a 
experiência do ensino integral

Devanir Rodrigues de Oliveira1

Neuva Pereira Duarte Souza2

O Colégio Estadual do Criméia Oeste atua na educação integral des-
de o ano de 2005, acreditando na ideia do espaço educacional como pro-
piciador de atividades formativas para crianças e adolescentes. Como diz a 
diretora deste colégio, Neuva Pereira, a “escola de período integral não deve 
ser somente a ampliação do tempo escolar, mas sim, um espaço de con-
vivência, troca de experiências e aprendizagem. Onde o educando possa 
adquirir uma formação social, cultural, cognitiva e psicológica.”

Trabalhamos com 779 estudantes.  Com esse número de pessoas em 
um espaço de 2.983 m², o desafio seria encontrar uma metodologia que 
mantivesse nossos/as estudantes em plena atividade, levando em conside-
ração a caráter formativa da escola integral, afastando-os/as do estresse ou 
do esgotamento. 

Dada essas condições, optamos em desenvolver uma metodologia 
de trabalho que procurasse a interdisciplinaridade como meta. Os/As pro-
fessores/as deveriam desenvolver projetos em conjunto, estimulando os/
as estudantes a pesquisarem mais sobre as áreas abrangidas pela matriz 
curricular, bem como, aprofundarem seus conhecimentos no campo das 
artes e da cultura. A ideia, é que o ensino, por meio dos projetos educacio-

1. Autor: Formado em Educação Artística com Habilitação em Artes Cênicas pela Universidade de Brasília - UnB, é 
professor de teatro do Colégio Estadual do Criméia Oeste em Goiânia, realiza pesquisa sobre corpos trans e edu-
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de eventos e atua também com direção teatral. Contatos: 55+(62) 8438 1005, devs.teatro@gmail.com.

2. Coautora: Formada em pedagogia, pós-graduada em supervisão educacional, gestão e avaliação. É diretora 
do Colégio Estadual do Criméia Oeste desde 2009. Já participou do Projeto “Pensar” (Encontro Educacional do 
Estado de Goiás), formação na área ensino para portadores de necessidades especiais, participou do lançamento 
do Sistema de Avaliação Educacional do Estado de Goiás – SAEGO, do Encontro de educadores do Ensino Médio 
e foi aprovada no curso de Disseminadores de Educação Fiscal. Contatos: 55+(62) 9979 9881, neuvapereira@
gmail.com.
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nais aplicados pelos/as professores/as, propiciasse uma educação para vida, 
uma formação cidadã.

Para que fosse possível essa aplicação metodológica, organizamos o 
quadro de ensino da seguinte forma: 

•	 Currículo básico e atividades curriculares: Sendo, de 7h às 11h25 
a aplicação das disciplinas obrigatórias do currículo, das 13h00 
às 15h00 aplicação de atividades complementares para pesquisa, 
reagrupando os/as estudantes nas seguintes áreas, Estudo Diri-
gido, Apoio ao Letramento, Matemática Prática, Iniciação Cien-
tífica e Vivências;

•	 Oficinas eletivas: Estas são aplicadas entre 15h00 e 16h45, sen-
do os/as estudantes estimulados/as a aprenderem e praticarem 
atividades no campo das artes visuais, capoeira, circo, contação 
de histórias, coral, dança, flauta, futsal, jogos recreativos, karate, 
percussão, teatro, tênis de mesa e violão. 

•	 Recreio Dirigido: Os/As professores/as das oficinas eletivas de-
senvolvem projetos de artes e brincadeiras para o período do 
recreio escolar;

•	 Atendimento Especializado Educacional: O colégio oferece pro-
fessores/as de apoio para estudantes portadores de necessidades 
especiais, contribuindo com a inclusão dos/as mesmos/as na co-
munidade escolar e na sociedade;

•	 Planejamento: Cada professor/a dispõe de 8 horas e 30 minutos 
semanais, dentro de sua carga horária, para realizar o planeja-
mento das atividades, seja individualmente ou em conjunto. Os 
planejamentos são acompanhados pela coordenação pedagógica.

CURRÍCULO BÁSICO E ATIVIDADES CURRICULARES

O Colégio Estadual do Criméia Oeste estabelece uma intima rela-
ção dos conhecimentos científicos com a realidade do/a estudante. Propõe 
trabalhar os conteúdos curriculares da Base Nacional Comum e da parte 
diversificada a partir de temas, em coerência com o currículo mínimo do 
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Estado de Goiás. Visa desenvolver com o/a estudante a criatividade, o di-
namismo, a participação num contexto social, introduzindo valores éticos, 
morais e de respeito aos Direitos Humanos. Como enfatiza a professora de 
inglês Fabiola Ferreira, “nesse ambiente o educando se constrói como ci-
dadão pleno de seus deveres e direitos”. Procura-se desenvolver um espaço 
que promova a reflexão para a formação cidadã.

Os projetos desenvolvidos são como, por exemplo:
•	 O projeto Sistema Solar, no qual a professora de geografia e a de 

ciências trabalharão sobre a teoria do big bang, a professora de ar-
tes as formas e cores do sistema solar e a professora de português 
a oralidade dos/as estudantes, visto que estes/as apresentarão uma 
exposição oral para finalizar o projeto;

•	 O projeto Egito e a Matemática, que pretende mostrar os cálcu-
los matemáticos com base nas figuras geométricas das pirâmides. 
Neste projeto a professora de história responderá pela história da 
geometria no Egito e a professora de inglês trabalhará o vocabulá-
rio egípcio em língua inglesa;

•	 Projeto Corozum, este é um coro cênico que no ano de 2013 atuou 
com o resgate de cantigas populares, no qual as professoras do 
fundamental I trabalhavam a interpretação de texto poético das 
cantigas, a professora de coral trabalhou ritmo, canto, técnica vo-
cal e memorização das letras e a professora de dança as gesticula-
ções e os movimentos;

•	 Para este ano a professora de futsal falará sobre a copa do mundo 
no Brasil, trabalhando o projeto da Copa. A professora trabalha-
rá os jogos, a história e a importância deste evento, enquanto a 
professora de arte trabalhará as ilustrações, as reproduções dos 
símbolos da copa da FIFA de 2014.

Como informado anteriormente, esta postura de promover traba-
lhos em conjunto, sempre observando mais de uma área de conhecimentos 
nas ações, objetiva-se em procurar o trabalho interdisciplinar na educação.
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OFICINAS ELETIVAS

As oficinas eletivas funcionam da seguinte forma, o/a estudante é 
convidado a escolher quais oficinas pretende cursar durante o ano letivo, 
em casos de não adaptação podem ser feitas alterações das escolhas duran-
te o início do processo de ensino. As 15h00 os/as estudantes se organizam 
em grupos no pátio da escola e seguem para a sala onde ocorre sua oficina, 
acompanhados/as pelo/a professor/a que ministra as atividades.

Para direcionarem os trabalhos desenvolvidos com os/as estudantes 
durante o ano letivo, define-se um eixo temático, no qual os/as professores/
as oficiantes planejam suas aulas de acordo com sua área de atuação. O que 
traz convergências nas atividades desenvolvidas pela comunidade escolar, 
estreitando o espaço nas relações interpessoais.

É responsabilidade dos/as professores/as oficiantes a organização da 
Mostra Cultural da Escola, momento que todos/as os/as professores/as se 
unem para organizar um evento que abranja todas as áreas de conhecimen-
tos desenvolvidas pelo grupo de oficinas eletivas. Fica a cargo também dos/
as professores de oficinas, além de garantir a inclusão durante as aulas da 
tarde, realizarem durante a manhã de um dos dias da semana um trabalho 
individualizado na área que atua com um/a estudante portador de necessi-
dades especiais.

Os professores/as oficiantes também desenvolvem projetos edu-
cacionais em conjunto com os/as professores/as do currículo básico e do 
atendimento especializado educacional. Todas as atividades são voltadas 
à formação do estudante, na busca pela qualidade. Como diz nossa pro-
fessora de dança Letícia Reis, “uma formação de qualidade, em qualquer 
área de conhecimento, acontece a partir do fortalecimento do diálogo e da 
experiência no trato pedagógico e da busca do prazer no ato de ensinar e 
aprender.” 

RECREIO DIRIGIDO

Por possuirmos muitos estudantes, optamos por direcioná-los/as du-
rante o recreio, e essa foi uma ideia que deu certo. Os professores oficiantes 
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desenvolvem atividades dinâmicas que buscam a atenção dos/as estudan-
tes, os munindo de atividades durante todo recreio. Saliento que os/as es-
tudantes não são obrigados a participar de nenhuma atividade, participam 
voluntariamente e possuem liberdade para transitarem entre as atividades 
sem nenhuma restrição. Toda atividade desenvolvida possui um professor 
oficiante responsável por ela, organizando o espaço e materiais necessários 
para a ação e direcionando os/as estudantes durante as brincadeiras. 

Além de pula cordas, amarelinhas, bolas e outras brincadeiras do 
universo infantil, contamos também com roda de capoeira, roda de hip 
hop, coreografias de músicas populares, caracterizações/pinturas, espaço 
musical (onde os/as estudantes podem tocar instrumentos musicais e can-
tar músicas populares), cantinho da leitura, tênis de mesa, entre outros. 
Como diz a professora Fabiola: 

[p]or ser uma escola com mais de setecentos estudantes, o recreio dirigido é 
um recurso inovador que mobiliza professores de diversas áreas para o entre-
tenimento dos estudantes, transformando esse momento de descanso em algo 
prazeroso sem que haja problemas de interação entre eles.

Comparando com o recreio usual, a professora Letícia diz o seguinte: 

[o] recreio dirigido cria possibilidades de lazer mais direcionadas criativa-
mente em um momento que antes era ocioso. Contudo, ele continua sendo o 
horário onde os/as estudantes podem exercitar a capacidade de escolha e de 
tomada de decisões. É como uma festa diária, com vários estafetas onde eles 
podem ir e vir de acordo com seus interesses.

ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EDUCACIONAL - AEE

O AEE é um ponto de apoio para crianças portadoras de necessida-
des especiais, que tem como função pedagógica atender as necessidades de 
estudantes diagnosticados com algum tipo de deficiência. Para isso, conta-
mos com um quadro de professores/as pós-graduados/as em ensino espe-
cial, que realizam o apoio pedagógico a essas crianças, e, junto com os/as 
professores/as regentes e oficiantes promovem a inclusão destes alunos na 
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comunidade escolar. Como nos informou a professora de apoio Dalva, este 
trabalho é desenvolvido por meio do “diálogo, materiais didáticos/pedagó-
gicos e atividades que estimule a autoestima dos/as estudantes especiais.” 
Com isso, acabam por promover a aproximação dos/as estudantes com ne-
cessidades especiais aos demais estudantes.

O AEE também oferece atendimento psicológico, fonoaudiólogo e 
fisioterapêutico a qualquer estudante do colégio que necessitar de encami-
nhamento para os/as profissionais das áreas supracitadas. Este atendimento 
foi disponibilizado pelo Estado devido a excelência do trabalho desenvol-
vido pela equipe do Atendimento Especializado Educacional do Colégio 
Estadual do Criméia Oeste.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Dessa forma, conseguimos manter uma educação integral de quali-
dade. A equipe do Colégio Estadual do Criméia Oeste sempre prima pela 
formação cidadã, aprendendo a conviver com as diferenças, integralizando 
o ensino por meio do trabalho em conjunto, desenvolvido pelas áreas de 
humanas, ciências exatas, biológicas e artes.

Ainda estamos em construção, buscando métodos que nos aproxime 
mais do ensino interdisciplinar. Porém, acreditamos que o caminho que 
estamos traçando é o que melhor possibilita chegarmos a esse fim.

Satisfeitos/as com estas experiências, finalizamos o artigo enfatizan-
do que estamos sempre em pesquisa, pois acreditamos que ensino é proces-
sual e está em constante transformação, logo, não existem métodos fixos, 
e sim profissionais que procuram capacitação constantemente, sempre em 
busca de métodos inovadores.
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Construção do conhecimento cientifíco em 
espaços informais: Projeto Educacional 

Arte e Vida – Jardim Olímpico

Lis Borges Rodrigues1, CEPAE/UFG

“Constatando, nos tornamos capazes de intervir na realidade, tarefa 
incomparavelmente mais complexa e geradora de novos saberes, do 
que a de simplesmente se adaptar a ela. [...] Há perguntas a serem 
feitas insistentemente por todos nós e que nos fazem ver a impossi-
bilidade de estudar por estudar. De estudar descomprometidamente 
como se misteriosamente, de repente, nada disso tivéssemos a ver 
com o mundo, um lá fora e distante mundo alheado a nós e nós dele.” 

Paulo Freire

Ao cursar a disciplina Organização de Contextos de Educação Es-
colar do Programa de Pós-Graduação em Ensino na Educação Básica do 
CEPAE-UFG fomos instigados a ter um novo olhar sobre o papel e a influ-
ência da ciência e da pesquisa na construção de uma sociedade mais justa, 
sobretudo, em um lócus que reflete as relações sociais, sua diversidade cul-
tural, política e econômica e suas contradições: a escola. O desenvolvimen-
to deste projeto apresentou-se como uma oportunidade para rever algu-
mas práticas pedagógicas e metodológicas, e promover a troca de conceitos 
dando um real significado à prática educacional.

Para isso, seria necessário romper com as práticas de pesquisa que 
hierarquizam determinados campos científicos. A proposta, então, seria 
pesquisar ambientes formais, não-formais e informais e a partir da obser-

1. Mestranda em Educação Básica pelo Centro de Pesquisa aplicada à Educação da Universidade Federal de Goiás 
– CEPAE/UFG. Especialista em Metodologia do Ensino Fundamental pelo Centro de Pesquisa aplicada à Educação 
da Universidade Federal de Goiás – CEPAE/UFG. Profissional de Educação da Rede Municipal de Educação de 
Goiânia. E-mail: lisborges@hotmail.com
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vação dessas realidades desenvolver um projeto que pudesse intervir e con-
tribuir de forma significativa para transformação da sociedade. 

Surgiu a pergunta: Pesquisar o quê? Para quê?  Como? 
Com essa proposta de trabalho fomos instigados a pesquisar espaços 

informais de construção do conhecimento e abandonar a zona de confor-
to de pesquisar aspectos vinculados somente ao nosso objeto de pesquisa, 
para assim descobrir o problema e tentar oferecer contribuições capazes 
de intervir na realidade pesquisada, por meio do conhecimento cientifico.

Fomos orientados a visitar o bairro Jardim Olímpico e uma insti-
tuição denominada Arte e Vida, que realiza trabalho com (ex)usuários de 
drogas na região, para conhecermos e coletarmos os dados. A proposta era 
pesquisar os diversos espaços do bairro que pudéssemos vincular com os 
nossos temas de pesquisa e propor um trabalho que contribuísse com essa 
comunidade.

Com esse objetivo fomos até o bairro Jardim Olímpico realizar um 
levantamento das dificuldades enfrentadas por seus moradores. Os lócus 
pesquisados foram: escolas, conveniadas e estaduais, delegacia, Conselho 
Tutelar e o CRAS (Centro de Referência e Assistência Social) do bairro. 
A visita de campo foi realizada pelos quatro pesquisadores responsáveis 
pela pesquisa e nesta foram coletados os dados que serviram de base para 
elaboração do projeto

Durante a visita nas escolas, identificamos que estas atendiam a mo-
dalidade de ensino EAJA (Educação de Adolescente, Jovens e Adultos), do 
6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e Ensino Médio, no período vesperti-
no e noturno, e que o público era constituído de jovens e adultos entre 14 
a 70 anos, sendo a maioria adolescentes e jovens.  Ao questionar sobre as 
maiores dificuldades com os alunos, foram elencados como os mais deter-
minantes: indisciplina, drogas e sexualidade (gravidez na adolescência e 
prostituição). O setor fica em uma região em que o trabalho predominante 
é em Motéis e a maior parte da renda dessa comunidade vem dos traba-
lhadores desses estabelecimentos e da prostituição, que é uma prática tida 
como habitual no bairro.
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Nos ambientes escolares, identificamos que não haviam propostas 
de projetos para prevenção ou tratamento dos problemas evidenciados. O 
tema sexualidade era trabalhado em forma de conteúdo da disciplina de 
Ciências e Biologia, em uma série específica, e desconsiderada nas demais.

Com base nos elementos coletados e por identificar a necessidade de 
propostas que viabilizassem ou amenizassem os problemas sociais que o 
bairro apresenta, nos propusemos a desenvolver um projeto capaz de esta-
belecer uma relação entre ciência e sociedade, entre educação e cidadania, 
pois compreendemos que a escola é uma instituição com uma série de pe-
ças fundamentais que contribui para a formação cidadã e que essa perpassa 
as relações sociais que se estabelece entre os indivíduos. 

Segundo FREITAS (2012, p. 98) “a escola não é uma ilha na socie-
dade. Não está totalmente determinada por ela, mas não está totalmente 
livre dela”. Por compreender o ambiente escolar como lócus do trabalho 
pedagógico, e que sua organização se dá no seio de uma organização social 
historicamente determinada, percebe-se que as formas que essa organiza-
ção assume, na escola, mantém ligação com o tipo de organização social a 
que ela pertence. 

Nesse sentindo, não pode isentar-se da responsabilidade de contri-
buir para formação e transformação do individuo que faz parte dela, per-
mitindo que esse tenha acesso a conhecimentos que tenham um valor so-
cial, que esteja ligado a uma atividade socialmente útil e contribua para sua 
humanização.

Ao desenvolver o projeto ficamos atentos para que este estivesse em 
consonância com as necessidades da realidade local e, dessa forma, surgiu 
a proposta de criação de um Centro de Jovens na Escola, para realização de 
atividades que envolvessem alunos, educadores e a comunidade em geral. 
O principal objetivo dessa central seria oferecer informações sobre ques-
tões de violência, drogas, sexualidade e direitos humanos. O ideal era criar 
um local ou espaço para que as pessoas conhecessem as vivências plurais e, 
ao mesmo tempo, reconhecessem sua realidade histórica e pudessem exer-
cer sua cidadania.
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Para que isso ocorresse seria preciso estabelecer parcerias com toda 
comunidade e criar grupos de debates para sensibilizar aos pais sobre o 
compromisso com a educação de seus filhos. O centro também poderá 
abrir espaços para atividades nos finais de semana, objetivando envolver 
os pais e alunos. Seria um local de acolhimento aos projetos comunitários 
e escolares, um mecanismo a favor da sociedade que ajudaria a mapear os 
principais problemas, para que a escola desenvolvesse projetos e oficinas 
vinculando os conteúdos que atendessem aos anseios da comunidade, den-
tro do espaço escolar.  

Apresentamos algumas sugestões metodológicas como: 

•	 Realizar levantamento sobre os temas de interesse dos educandos 
e da comunidade.

•	 Oferecer vários ciclos de palestras interativas que trabalhem os 
temas de forma diferenciada – com teatro ou esquetes de situações 
vividas pela comunidade (as discussões advindas das palestras po-
dem ser trazidas para a sala de aula e se desdobrarem em outros 
estudos e de reflexão para elaboração e desenvolvimento de ações 
que possam intervir e contribuir para transformação da realidade 
do educando, da escola e da comunidade).

•	 Promover cursos, estudos e debate com a comunidade escolar so-
bre problemas de enfrentamento a violência, combate ao uso de 
drogas, indisciplina, necessidades, especificidades e diversidades 
e de atendimento aos jovens em conflito com a lei. 

•	 Realizar oficinas que promovam o contato dos jovens com ativi-
dades que favoreçam o seu desenvolvimento intelectual e cultural, 
elevação de sua autoestima e propiciem uma formação para sua 
inclusão na sociedade. Principais tipos de oficinas: Matemática e 
raciocínio lógico, Língua Portuguesa – redação, educação finan-
ceira, diretos e deveres do consumidor, Oratória – técnica de fa-
lar em público, testes vocacionais, oficinas de Profissões (Visitar a 
Universidade para conhecer os cursos e suas profissões).

http://escoladegestores.mec.gov.br/site/6-sala_topicos_especiais_conselhos_escolares/imagens/conselho.jpg
http://escoladegestores.mec.gov.br/site/6-sala_topicos_especiais_conselhos_escolares/imagens/conselho.jpg
http://escoladegestores.mec.gov.br/site/6-sala_topicos_especiais_conselhos_escolares/imagens/conselho.jpg
http://escoladegestores.mec.gov.br/site/6-sala_topicos_especiais_conselhos_escolares/imagens/conselho.jpg
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•	 Trabalhar com música, dança, pinturas e grafite (alvo do interesse 
dos jovens).

•	 Organizar campeonatos esportivos tanto para os alunos como 
para seus familiares.

•	 Fazer exposições de material cultural da própria comunidade para 
reconhecer as qualidades da sua cultura, valorando-as criticamen-
te e enriquecendo a vivência de cidadania.

•	 Criar plantões de tira dúvidas (aulas de reforço no contra turno) 
para combater a evasão, o abandono, a repetência.

•	 Estabelecer parceria com a Polícia Militar e Conselho Tutelar para 
que os envolvidos com o centro consigam exigir respeito para si, 
denunciando qualquer atitude de discriminação que sofram, ou 
qualquer violação dos direitos da criança e do cidadão.

•	 Oferecer reuniões periódicas com os representantes dos segmen-
tos, de professores, funcionários, alunos, pais e entidades e órgãos 
de apoio, para dialogar sobre as necessidades da escola, bem como 
aprovar e acompanhar a oferta rotativa do centro jovem.

Participar da elaboração desse projeto trouxe contribuições pedagó-
gicas significativas para minha prática pedagógica e me permitiu realizar 
mudanças na minha forma de pensar e agir dentro do ambiente escolar.  
Essa pesquisa fez com que eu pudesse entender a escola como lócus do 
trabalho docente, considerando fundamental o papel do professor dentro 
desse espaço. Isso fez com eu valorizasse o trabalho dos professores com 
que atuo e oferecesse estímulos e condições para realizarem, da melhor for-
ma possível, o seu trabalho docente.

Compreendi a importância do conhecimento para transformação da 
realidade e para o processo de desalienação e a desfragmentação do ensi-
no. Para mudar é preciso conhecer. É necessário olhar para escola com um 
olhar de pesquisadora, buscando identificar as reais necessidades dos alu-
nos e da comunidade; e isso só é possível com envolvimento e participação 
em todas as etapas da pesquisa.
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Consegui identificar o meu papel frente à realidade em que atuo, 
constatando que não consigo mudar sozinha, que é preciso a adesão do co-
letivo, a conscientização de que é um trabalho de todos para todos. Sendo 
assim, foi possível comprovar a importância do trabalho com projetos, e 
verificar como é importante que sejam verdadeiramente significativos, para 
que possam intervir na vida do aluno e na comunidade em que a escola se 
encontra. Daí a necessidade de rever constantemente a minha prática, prin-
cipalmente com relação à avaliação de tudo que se realiza, principalmente 
dentro do ambiente escolar.

Esse trabalho também favoreceu a minha compreensão, vinculação e 
integração com meus objetos de pesquisa.

Cabe a todos, principalmente aos setores de pesquisa e às Universi-
dades, o desenvolvimento de estudos na busca dos melhores recursos para 
auxiliar/ampliar a capacidade das pessoas de se comunicar, de se locomo-
ver e de participar de maneira cada vez mais autônoma do meio educacio-
nal, da vida produtiva e da vida social, exercendo, assim, de maneira plena, 
a sua cidadania.  (Parecer CNE-CEB 17/2001. Tópico 4.2)
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Contribuição da cultura corporal de movimento 
para a I fase do ensino fundamental 

por meio do multiculturalismo

Maria Cristina de Freitas Bonetti1

Co-autores: Grupo de estágio do NEPE2

Propomo-nos, na presente comunicação, apresentar as prováveis 
possibilidades da Cultura Corporal de Movimento no âmbito escolar e a 
inter-relação com a pedagogia criativa, mediante a realização de práticas 
artísticas, pré-desportivas e lúdicas, em um contexto de uma escola da 
rede pública de ensino, localizada no setor Leste Vila Nova, na cidade de 
Goiânia/GO. 

É importante ressaltar que esta proposta se estabeleceu a partir da 
construção coletiva que visa compartilhar saberes e reflexões norteado-
ras na edificação da proposta do Estágio Supervisionado IV (2014/1), do 
NEPE (Núcleo de Estudo de Prática de Ensino), da Unidade ESEFFEGO 
- Universidade Estadual de Goiás. Por sua vez, este estágio aborda o ensino 
na Educação Infantil da I fase do Ensino Fundamental, que abrange a faixa 
etária de 6 a 11 anos. 

Historicamente a criança e o jovem ocuparam um lugar de descré-
dito junto à sociedade. Por séculos, sua existência, consequentemente sua 
formação, foi negligenciada ou pouco valorizada socialmente. Isso porque, 
como afirma Lopez in Vasconcellos (2008, p.26): “a infância possui um sta-
tus ambíguo, uma espécie de indeterminação entre a identidade e a diferen-
ça, entre a igualdade e a desigualdade”. 
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Neste caso, faz sentido promover a reflexão sobre as práticas peda-
gógicas realizadas na Educação Física infantil, mostrando a influência do 
espaço na prática da pedagogia criativa, bem como a importância da in-
tervenção do professor no resgate da infância e da interação social a par-
tir de jogos simbólicos, cantigas, brinquedos e brincadeiras tradicionais, 
assim como as diversas abordagens e estilos de ginástica, dança e jogos 
pré-desportivos. 

Entretanto, as discussões em torno da criança e da importância de 
intervir em sua formação desde os primeiros anos de vida vêem ao longo 
da história recente ganhando terreno, conforme destaca Borba (2005, p.79):

As crianças passam a ser vistas como integrantes de um grupo social especí-
fico e como atores sociais competentes, capazes de formular interpretações 
sobre o mundo, sobre si e sobre os outros. [...] constroem significações, for-
mas próprias de ação e de relação com seus pares, constituindo suas cultu-
ras próprias nos espaços e tempos em que convivem cotidianamente. [...] e 
se constituam como um grupo social específico.

Nessa perspectiva esse trabalho é uma produção acadêmica desen-
volvida para a prática no estágio escolar junto à educação infantil e I fase do 
Ensino Fundamental, na qual se propõe a elaboração de práticas pedagógi-
cas criativas, e estas consideram a criança como um ser social na perspecti-
va de contribuir com o seu desenvolvimento concreto e de forma integral. 

Dessa forma, é preciso estimular a criatividade, e esta se desenvolve 
na interação de aspectos da realidade e a suas relações com o imaginário 
da criança; isso porque a junção desses dois aspectos auxilia na cognição 
do movimento, uma vez que este se materializa na realidade por meio da 
vivência da criança no processo criativo. 

Por fim, para principiar o trabalho, acreditamos que ao entrar em 
contato com o mundo da criança, levando em consideração toda sua baga-
gem cultural e social vivida anteriormente, é possível elencar os subsídios 
da Cultura Corporal de Movimento dos escolares, promovendo uma res-
significação da infância e da interação social, que foi esvaziada nos últimos 
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anos em nossa sociedade; além de proporcionar um maior entendimento 
em relação a características históricas e culturais dos conteúdos abordados.  

A criatividade na abordagem de diversas práticas da Cultura Cor-
poral de Movimento deve ser incentivada a fim de provocar novos estímu-
los, experiências e criação de movimentos pelas crianças. Entende-se que 
educar corporalmente uma criança, exige também ensiná-la o porquê de 
se movimentar, e instigá-la a descobrir outras possibilidades a partir do 
movimento apreendido.

Portanto, o objetivo desse trabalho é proporcionar às crianças do en-
sino infantil da I Fase do Ensino Fundamental, experiências motoras e cul-
turais para desenvolver a criatividade, compreensão e execução dos movi-
mentos das práticas corporais abordadas das mais variadas possibilidades, 
com o intuito de auxiliar no desenvolvimento das habilidades do controle 
motor e sócio afetivo das crianças, mediante atividades lúdicas, artísticas e 
pré-desportivas adaptadas para faixa etária proposta.

Dessa feita, a possibilidade de construir vivências multiculturais é 
um exercício de contemporaneidade, no qual objetiva-se demonstrar as 
possibilidades da Cultura Corporal de Movimento, por meio das práticas 
pedagógicas criativas, para a ampliação do repertório sócio-cultural de es-
colares, e esta não poderá ser dissociada de novas linguagens da corporei-
dade, de impregnação de seus diálogos para interconexões com o público 
participante e, mais ainda, que os fragmentos lúdico-artísticos e significati-
vos de distintos momentos da história da Educação Infantil, sejam recupe-
rados e reinventados na perspectiva da ‘Escola Criativa’. 

Se considerarmos que o período da infância, seguido da adolescên-
cia, é a fase da vida na qual somos amplamente estimulados e influenciados 
em diversos aspectos, podemos afirmar que a Educação Física assume pa-
pel preponderante junto ao processo de desenvolvimento da criança. Neste 
contexto, afirma Ayoub (2001, p.57):

A educação física na educação infantil pode configurar-se como um espaço 
em que a criança brinque com a linguagem corporal, com o corpo, com o 
movimento, alfabetizando-se nessa linguagem. Brincar com a linguagem 
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corporal significa criar situações nas quais a criança entre em contato com 
diferentes manifestações da cultura corporal (entendida como as diferen-
tes práticas corporais elaboradas pelos seres humanos ao longo da história, 
cujos significados foram sendo tecidos nos diversos contextos sócio-cultu-
rais), sobretudo aquelas relacionadas aos jogos e brincadeiras, às ginásti-
cas, às danças e às atividades circenses, sempre tendo em vista a dimensão 
lúdica como elemento essencial para a ação educativa na infância. Ação 
que se constrói na relação criança/adulto e criança/criança e que não pode 
prescindir da orientação do (a) professor (a).

Por sua vez, o corpo é constituído a partir das relações que estabelece 
com o mundo e das experiências culturais que acumula ao longo da vida. As 
práticas corporais participam dessa construção, bem como, veiculam sig-
nificados e sentidos aos sujeitos, contribuindo para um processo educativo 
que deve contribuir para o desenvolvimento infantil não só no nível motor, 
mas levando em consideração o sujeito como um todo. Assim, situamos os 
jogos simbólicos, as cantigas, os brinquedos e as brincadeiras tradicionais, 
bem como as várias abordagens da ginástica, dos ritmos regionalizados, da 
dança da cultura popular e dos jogos pré-desportivos; sendo estes objetos 
de comunicação e produção cultural, buscando dar sentido a essa atividade 
associando com os aspectos culturais em que o sujeito está inserido.

A partir disso, o processo de ensino aprendizagem dessas (e de ou-
tras) práticas corporais deve levar em consideração dois aspectos impor-
tantes; de acordo com Freire (1997, p. 113), que afirma:

(1º) cada conduta motora tem uma história a ser considerada; 2º) o co-
nhecimento corporal, tanto quanto o conhecimento intelectual, deve ser 
significativo, isto é, referir-se a um contexto do mundo vivido, ter corres-
pondência na experiência concreta da criança. 

Por outro lado, a imaginação é um aspecto importante para a crian-
ça, sendo ela a forma de representar o mundo exterior, ou seja, o ‘faz de 
conta’ é a realidade da forma que a criança compreende; portanto, quando 
a criança brinca ela representa a sua realidade, sua cultura. Neste sentido, 
Freire (1997, p. 43) diz:
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Durante o ato de imaginar, nada se interpõe à fantasia infantil, mas, durante 
a ação corporal que o acompanha, verifica-se uma busca de ajustamento ao 
mundo exterior, uma espécie de acomodação. Por outro lado, a ação imagi-
nada não tem origem na mente apenas, mas na relação concreta da criança 
com o mundo.

De acordo com Freire (1997) devemos considerar a realidade da 
criança para depois a partir dela, construir e ressignificar os conteúdos ne-
cessários à prática da modalidade proposta. Outro aspecto importante den-
tro dessa abordagem é que o autor considera o mundo do imaginário e, por 
sua vez, ele afirma que a fantasia é uma realidade distorcida de acordo com 
a visão da criança; desta forma para se trabalhar com a abordagem cons-
trutivista é necessário sempre um jogo ou brincadeiras em que as crianças 
resgatem essa fantasia.

A proposta principal é desenvolver práticas corporais diversificadas, 
abrangendo diversas habilidades, as quais ressignificam a cultura popular 
por meio de atividades lúdicas e criativas envolvendo a psicomotricidade 
e seus elementos vinculados à arte; uma vez que o seu desenvolvimento 
foi favorecido por uma conjuntura histórica extremamente estimulante, na 
qual a produção de atividades artísticas voltadas para a educação física foi 
embasada, sobretudo, para o estímulo de processos que levassem à trans-
formação da realidade. Em face dessa inegável transformação sociocultural 
na educação física, cabe ressaltar que diversos estudiosos da área mencio-
nam o fato, dentre eles destacamos Daolio (2004), que diz:

Uma educação física que considere o indivíduo numa relação intersubjetiva, 
como indivíduo socializado que compartilha o mesmo tempo histórico do 
educador que faz a intervenção. Nesta perspectiva, o indivíduo é considera-
do como parte importante, necessário e participante do processo pedagógi-
co a ser planejado pelo educador. Para possibilitar que o indivíduo estabeleça 
relações entre subjetividades diferentes. O indivíduo é pensado/considerado 
como ser que pensa, sente, se expressa, age, faz parte de um grupo é so-
ciocultural e deverá estar preparado para intervir no mundo, portanto, não 
pode ser visto só como um corpo. Esta forma tão reducionista de conceber o 
indivíduo, não contempla tudo o que representa em si. (p.72)
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Dessa forma, na Cultura Corporal de Movimento inserida nas inú-
meras situações das relações humanas, como componente para a educação 
física, bem como elementos da cultura corporal, nos quais as práticas pre-
conizadas nesta proposta têm seus lugares assegurados na educação infantil 
por meio de Leis da LDB.

Para viabilizar a realização desta proposta, construída a partir de 
uma questão estrutural, o grupo elaborou os conteúdos abordando temas 
que serão trabalhados a partir de processos metodológicos e das dimensões 
socioculturais dos escolares e dos estagiários. Ao lado disso, para que essas 
questões permaneçam no centro da proposta pedagógica, privilegiou-se o 
que as diferentes abordagens propõem, ou seja, sempre tentando compre-
ender e resgatar as experiências que a criança adquire fora do ambiente 
das aulas, a sua bagagem cultural. Dessa feita, a escolha dos objetivos, con-
teúdos e avaliação foram feitas visando o desenvolvimento sociocultural, 
motor, cognitivo e afetivo das crianças.

Nesta proposta, a metodologia para as atividades do aluno serão re-
ceptivas, porém não passivas, uma vez que as aulas serão estimuladas me-
diante a criação dos materiais utilizados, despertando nos alunos o conhe-
cimento e o interesse mais profundo sobre as atividades. Nas intervenções 
buscaremos desenvolver pinturas, colagens, além das cantigas, brincadeiras 
de roda e atividades circences; proporcionando, assim, o contato com ou-
tras formas de brincadeiras, contribuindo, desta forma, com o seu desen-
volvimento integral. Nas datas comemorativas serão desenvolvidas ativida-
des que contemplem as histórias e os significados das comemorações, na 
qual para finalizar esse ciclo serão realizadas apresentações para a sala ou 
mesmo para todos da escola e comunidade. 

Por fim buscaremos identificar as contribuições das práticas peda-
gógicas criativas realizadas na Educação Física infantil, verificando a influ-
ência do espaço e a importância da intervenção do professor no resgate da 
infância e da interação social, a partir de atividades vivenciadas vinculadas 
à arte, na qual os escolares desenvolverão a criatividade e habilidades, con-
tribuindo com seu crescimento integral. 
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Contribuições das artes circenses para a 
expressão corporal e criatividade dos alunos

Bruno Amaral Ramos

RESUMO 

Este trabalho objetiva estudar as possibilidades de contribuições das artes circenses para 
o desenvolvimento da criatividade e expressão corporal dos alunos. Busca assim com esse 
estudo um maior embasamento teórico que valorize a legitimação das artes circenses en-
quanto conhecimento da cultura corporal que se bem trabalhado na escola poderão trazer 
resultados satisfatórios. Podendo assim tentar romper com o modelo de educação física 
esportivizado ao incentivar os alunos a participarem de diferentes práticas corporais, dentre 
elas as artes circenses, que possibilitem explorarem movimentos mais livres e criativos. Num 
primeiro momento apresento um breve histórico da educação física, mostrando que essa 
disciplina veio ao longo dos anos sendo bastante influenciadas pelas áreas médicas, milita-
res, esportivas e pelos movimentos ginásticos europeus. Em seguida mostro a importância 
de selecionarmos os conteúdos que serão trabalhados nas aulas partindo da realidade so-
ciocultural dos alunos. Por fim abordaremos alguns conceitos sobre criatividade e expressão 
corporal buscando fazer relações entre elas em prol de apresentar possibilidades de aulas 
que tragam sentidos e significados mais ligados com a realidade dos alunos.

Palavras - chave: educação física, arte circense, esporte, criatividade, expressão corporal. 

INTRODUÇÃO

Trataremos nesse artigo dos benefícios que as artes circenses podem 
trazer para o desenvolvimento da criatividade e expressão corporal dos alu-
nos. Conceituaremos esses dois elementos a partir de Freire (2003), Seabra 
(2008), Duprat (2010). Porém utilizaremos do livro “Imagens da Educação 
no Corpo”, escrito por Soares (2002), como referência básica. 

Inicialmente mostraremos que apesar da educação física possuir di-
versos conteúdos da cultura corporal para serem utilizados pelos professo-
res, ainda existe o predomínio do esporte - sem a devida reflexão e planeja-
mento – enquanto conhecimento quase exclusivo nas aulas. 
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Na sequência, baseando no Coletivo de autores (2009), falaremos 
da importância da organização e sistematização dos conteúdos, buscan-
do compreender a realidade social onde os alunos estão inseridos, as suas 
capacidades cognitivas, para dosar o conhecimento de acordo elas, entre 
outras questões. Assim, podendo levar os alunos a elaborar formas mais 
complexas de pensamento, trazendo também entre outros elementos, sen-
tidos e significados para que possam se perceber como sujeitos históricos 
que produzem cultura.

Por fim conceituaremos criatividade e expressão corporal e apresen-
taremos as possibilidades de contribuições das artes circenses para o de-
senvolvimento desses elementos nos alunos, mostrando que esse conteúdo 
tem na sua essência os movimentos livres, criativos, estéticos, sem preocu-
pação com a utilidade do corpo em prol de rendimento e resultados espe-
cíficos. Para este fim utilizaremos do livro de Carmen Lúcia Soares (2002) 
“Imagens da Educação do Corpo”. 

O ESPORTE COMO CONTEÚDO HEGEMÔNICO NAS AULAS DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA

Betti (1999, p.25) diz que: “o esporte tornou-se, nas últimas décadas, 
o conteúdo hegemônico das aulas de Educação Física, porém apenas algumas 
modalidades esportivas são eleitas pelos professores”. Pesquisas mostram que 
as modalidades esportivas tradicionais: voleibol, basquete, handebol e fut-
sal são hegemonicamente utilizados dentro da escola:

Em pesquisa desenvolvida em oito escolas, públicas e particulares verifiquei 
que o conteúdo desenvolvido raramente ultrapassa a esfera esportiva; mais 
do que isto, restringe-se ao voleibol, basquetebol e futebol. Fato ainda mais 
alarmamente foram as respostas dos alunos que, na maioria, afirmaram que 
gostariam de aprender outros conteúdos (BETTI, 1992, apud, BETTI, 1999, 
p. 25).

A problemática não gira em torno da utilização dos esportes nas 
aulas de educação física, mas sim no uso exclusivo desse conteúdo e de 
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forma repetitiva e sem reflexão por parte dos professores. Assim, os alunos 
acabam por não encontrar sentidos/significados nas práticas corporais des-
portivas, ficando eles desestimulados para as aulas.

Considerando as artes circenses enquanto conteúdo que poderá ser 
novo para a maioria dos alunos, os professores poderão encontrar algumas 
resistências, cabendo novas metodologias de ensino e muito diálogo que 
busque minimizar essas divergências. Outras limitações para utilização das 
artes circenses na escola estão ligadas a generalização de educação física 
como sinônimo de esportes:

Do ponto de vista do aluno, parece haver realmente uma identificação do 
significado da discilplina Educação Física com o esporte, principalmente a 
partir da 5ª série do primeiro grau. Aproximadamente 80% dos escolares 
entrevistados por CAVIGLIOLI (1976) consideraram a Educação Física sob 
uma ótica esportiva (CAVIGLIOLI apud BETTI, 1999).

Durante o processo de ensino aprendizagem/aprendizagem dessas 
atividades, os alunos desenvolvem diferentes aspectos pessoais, como sen-
sibilidade na expressão corporal, a cooperação, a criatividade, a melhora da 
autossuperação e da autoestima. Assim, torna-se um excelente veículo con-
dutor para uma Educação Física mais artística, mais dedicada às atividades 
de expressão corporal (DUPRAT & GALLARDO, 2010, p. 15)

Em suma, podemos afirmar que as artes circenses são possíveis de 
serem aplicadas na escola, pois são capazes de trazerem novos sentidos/
significados que levarão os alunos com o tempo a ressignificarem suas prá-
ticas corporais, ao se sentirem sujeitos de todo processo de ensino apren-
dizagem.  Porém, assim como todos outros conteúdos haverá resistência 
por parte dos alunos, dentre elas vergonha de se expressarem, questões re-
ligiosas – que não foi analisada nesse trabalho- e principalmente a visão 
histórica que se tem de educação física como sinônimo de esporte.
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CONCEITOS E POSSÍVEIS RELAÇÕES ENTRE CRIATIVIDADE E Ex-
PRESSÃO CORPORAL

De acordo com Freire (2003): 

Ninguém cria, se não for livre para fazê-lo. Amordaçados, não falamos; 
amarrados, não corremos. As rígidas disciplinas escolares não favorecem a 
criatividade... Não é somente o jogo que pode contribuir para formar inte-
ligências criativas, mas é dele que estamos falando; ele constitui um campo 
fértil de transgressão, de liberdade, de ruptura com velhas fórmulas (FREI-
RE, 2003, p. 172)

A criatividade é uma propriedade ou característica dos seres hu-
manos que se converteu num valor de câmbio importante nas sociedades 
ocidentais. Ser “criativo” não é apenas o sinônimo de ser original, mas atu-
almente é uma ocupação de prestígio na nossa sociedade. Nos jornais, po-
dem encontrar ofertas de emprego para pessoas “criativas” e há quem se 
identifique profissionalmente como “criativo”. Até os políticos acreditam 
que a criatividade é uma das promessas para resolver os problemas atuais 
e futuros. Contudo, a criatividade é algo mais que um simples termo re-
ferente a um fenómeno psicológico, todavia bastante desconhecido. Isto, 
porque as concepções atuais acerca da criatividade estão longe de alcançar 
um consenso. Um fato em que há acordo é a consideração da criatividade 
como uma característica psicológica positiva. (SEABRA, 2007, p.1).

Ao analisarmos os conceitos de criatividade e expressão corporal, 
notamos que estão diretamente ligados, onde dificilmente aparecem de for-
ma isolada nos estudos acerca desse assunto, todavia:

Os temas que tratam da criatividade, da expressão do potencial lúdico e 
da espontaneidade dentro do ensino, muitas vezes, são associados apenas 
ao produto final de algo, sendo negligenciados tanto o processo de criação 
como os parâmetros de personalidade das pessoas que criam, o que leva a 
uma deturpação de seus significados conceituais, desvalorizando-se o ár-
duo trabalho de reflexão, crítica, autonomia e busca de soluções, inseridos 
nos diversos aspectos da arte, do jogo e da própria educação (SCHWARTZ, 
1997, p.105).
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Além do mais, é interessante utilizar da criatividade e expressão cor-
poral não apenas como conceitos pragmáticos, mas sim como expressões 
que possuem sua importância na nossa sociedade, desde que apresente(m) 
uma reflexão crítica que possa levar os alunos a desenvolverem atividades 
mais autônomas, livres e quem sabe emancipadas. 

Vemos que a criatividade e a expressão corporal não são elementos 
que nascem com o ser humano, por isso devem ser estimuladas ao longo da 
construção sociocultural das pessoas.  Nada melhor que utilizar dos con-
teúdos das artes circenses nas aulas de Educação Física para estimulá-las. 
Desta forma, o papel fundamental da Educação Física escolar é proporcio-
nar o contato das crianças com a cultura corporal existente no circo, em 
um nível de exigência elementar, destacando as potencialidades expressivas 
e criativas, além dos aspectos lúdicos desta prática. Assim as modalidades 
que necessitam de pouca infraestrutura, como as que utilizam materiais de 
tamanho pequeno e as que não utilizam nenhum tipo de material, são con-
sideradas como as de mais fácil aplicabilidade na escola (DUPRAT, 2004, 
p. 18-19).

CONSIDERAÇÕES FINAIS: AS ARTES CIRCENSES NAS AULAS DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA, EM BUSCA DE MOVIMENTOS LIVRES, CRIATIVOS, 
ExPRESSIVOS E REFLExIVOS 

Buscamos com esse trabalho mostrar as possibilidades de contribui-
ções das artes circenses na criatividade e expressão corporal dos alunos. 
Para isso, acreditamos ser necessário entendermos a relação existente entre 
ginástica científica – voltada para a utilidade do corpo- e as artes circenses, 
baseadas nos divertimentos, expressões corporais livres.

Durante todo século XIX a ginástica cientifica se afirma mostrando 
um corpo detalhadamente reformado, utilizando normas e preceitos para 
internalizar os comportamentos através de gestos silenciosos.

A ginástica, então passa a ser apresentada como produto acabado e com-
provadamente científico. Radicaliza, no universo das práticas corporais 
existentes, a visão de ciência como atividade humana capaz de controlar, 
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experimentar, comparar e generalizar as ações dos indivíduos, grupos e 
classes... A ginástica científica apresentava-se como contraponto aos usos 
do corpo como entretenimento, como simples espetáculo, pois trazia como 
princípio a utilidade de gestos e a economia de energia (SOARES, 2002, 
p.23).

Já as artes circenses tinham como núcleo central a diversão, onde o 
corpo era fonte de gestos e risos. A gestualidade daqueles que possuíam o 
corpo como espetáculo, caso dos acrobatas - que realizavam movimentos 
impossíveis e antinaturais, com a mutação constante de seus corpos e uma 
flexibilização maior de gestos a partir da experimentação - despertava uma 
ameaça à burguesia que buscava a manutenção da ordem. “Desse modo, 
práticas corporais realizadas nas feiras, nos circos, onde palhaços, acrobatas, 
gigantes e anões despertavam sentimentos ambíguos de maravilhamento e 
medo passam a ser observadas de perto pelas autoridades.” (Soares, 2002, 
p.23).

Podemos dizer que a ginástica científica tem como objetivos princi-
pais compreender e sistematizar os movimentos de forma metódica, afir-
mando a importância dos gestos com economia de energia e negando o 
uso do corpo como entretenimento. Podemos destacar também, a busca 
por um melhor rendimento, utilizando os princípios da máxima eficiência 
com o mínimo gasto de energia e tempo, além de moralizar os indivíduos 
inseridos dentro da sociedade capitalista através de uma padronização de 
comportamentos que tenha caráter de utilidade. 

Por sua vez as artes circenses valorizavam os movimentos livres que 
despertassem o entretenimento, sem a preocupação com o caráter de utili-
dade, empregavam como característica básica o campo dos divertimentos. 
Assim o corpo era apenas uma fonte de prazer, gestos e risos. Sendo que 
aqueles que o tinham como espetáculo (acrobatas, palhaços, malabaristas, 
entres outros) e realizavam gestos flexíveis, dinâmicos e considerados im-
possíveis, eram uma ameaça constante para a sociedade burguesa que pro-
curava considerar apenas os movimentos úteis que pudessem atender aos 
interesses da sociedade capitalista: produtividade e lucros cada vez maiores. 
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Em relação à utilização desses conteúdos pela educação física, pre-
cisamos considerar os aspectos positivos tanto das artes circenses como da 
ginástica cientifica, pois assim teremos elementos capazes de “romper” com 
o modelo tradicional de aulas – com uma supervalorização dos esportes - 
onde os alunos com menos habilidades são excluídos da sua prática. Enten-
demos então que se conseguirmos dar uma diretividade ao ensino das artes 
circenses em nossas aulas, poderíamos ensinar aos nossos alunos formas 
variadas de expressões corporais, com movimentos mais livres e criativos 
que pudessem levar os alunos a se sentirem como sujeitos participativos 
e que possam refletir sobre as diferentes práticas corporais em que estão 
inseridos.

Referências 

BETTI, Mauro. Educação Física e Sociedade. São Paulo: Editora Movimento, 1991.

BETTI, Irene Conceição Rangel. Esporte na escola: mas é só isso, professor?. Mo-
triz – Volume 1, Número 1, 25 -31, junho/1999. Acesso em: 20.06.2012

BORTOLETO, Marco Antônio Coelho; DUPRAT, Rodrigo Mallet. Educação físi-
ca escolar pedagogia e didática das atividades circenses. Rev. Bras. Cienc. Esporte, 
Campinas, v. 28, n. 2, p. 171-189, jan. 2007. Acesso em: 02.09.2012

COLETIVO DE AUTORES. Metodologia do Ensino da Educação Física. 2 ed. São 
Paulo: Editora Cortez, 2012.

DUPRAT, Rodrigo Mallet; Gallardo, Jorge Sérgio Pérez. Artes Circenses no Âmbito 
Escolar. Ijuí: Unijuí, 2010.

DUPRAT , Rodrigo Mallet. Atividades Circenses: possibilidades e perspectivas para 
a educação física escolar. Campinas: Programa de Pós-graduação da Faculdade de 
Educação Física da Universidade Estadual de Campinas, 2007. Dissertação (Mes-
trado em Educação Física).

DUPRAT, Rodrigo Mallet. A arte circense como conteúdo da educação física. Cam-
pinas: Unicamp, 2004. (Relatório Final de Atividades de Iniciação Científica).

FREIRE, João Batista; SCAGLIA, Alcides. José. Educação como prática corporal. 
São Paulo, Scipione, 2003.



302   |  ANAIS - I Seminário da Rede Internacional de Escolas Criativas

FREIRE, J. B. Educação de corpo inteiro: teoria e prática da educação física. São 
Paulo, Scipione, 2005.

LUNA, Christiane Freitas; SOUZA, Luanda Nogueira. Hierarquização dos saberes 
na escola: desafios e perspectivas para Educação Física. Revista Digital- Bueno Ai-
res- Año14- n° 142- Marzo de 2010.  Acesso em 02.10.2012

SAVIANI, Dermeval. Pedagogia histórico crítica: primeiras aproximações. 7. ed. 
Campinas- SP: Autores Associados, 2000.

SEABRA, Joana Miguel. Criatividade. Universidade Coimbra: Portugal, 2008. 
(Trabalho de Licenciatura)

SOARES, Carmen Lucia. Educação física: raízes europeias e Brasil. 3. ed. Campinas, 
SP: Autores Associados, 2004.

SOARES, Carmen Lucia. Imagens da educação no corpo: estudo a partir da ginásti-
ca francesa no século XIX. 2° Ed. Campinas- Sp: Autores Associados, 2002.

SCHWARTZ, Gisele Maria. Linguagem corporal de expressão da criatividade e 
seu (des)envolvimento na educação física. Motriz - Volume 3, Número 2, Dezem-
bro/1997.



I Seminário da Rede Internacional de Escolas Criativas - ANAIS  |   303    

Criatividade e curiosidade nas aulas 
em uma escola de tempo integral 

 Iolene Mesquita Lobato1   

Carlla Barbosa de Morais2   

Marlene Barros Sandes3

RESUMO 

Este estudo apresenta relato de experiência de aula criativa em uma Escola de Tempo Inte-
gral na Cidade de Goiás, estado de Goiás. A finalidade é compartilhar práticas pedagógicas 
que deram certo e contribuíram para a formação de crianças e adolescentes, ao mesmo 
tempo, instigar educadores goianos a utilizarem os espaços educativos que a cidade oferece: 
matas ciliares, florestas, teatros, igrejas, praças e outros. 

Palavras-chave: Cidade de Goiás; Espaços Educativos; Aula Criativa.

INTRODUÇÃO

A organização do trabalho pedagógico visa democratizar o processo 
ensino-aprendizagem e é relevante para implementar formas metodológi-
cas em que a proposta do diferente esteja inserida na prática pedagógica. É 
importante provocar a quebra da rotina, despertar para novas realidades, 
oportunizar a oralidade e, principalmente, motivar a curiosidade. 

Freire (1996) considera que a curiosidade é condição para a criati-
vidade, ela é a “indagação inquietadora” que nos move no sentido de re-
conhecer o mundo que não fizemos e acrescentar a ele algo que podemos 
fazer. Nesta perspectiva, o trabalho do professor é instigar a curiosidade 
dos estudantes de modo a favorecer a capacidade crítica do aluno, sua in-
submissão. O discente deve ser estimulado a produzir a compreensão do 
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conteúdo, que sempre deve começar pela problematização, ou seja, por 
uma pergunta que pode ser bem feita ou mal formulada, não importa, é 
baseada na curiosidade. Assim, o que deve ser trabalhado é a passagem 
da curiosidade espontânea, ingênua para a curiosidade científica. Isso só é 
feito com reflexão crítica sobre a prática.

AULA CAMINHADA PELOS ESPAÇOS EDUCATIVOS DA CIDADE DE 
GOIÁS

Uma aula ao ar livre, no pátio da escola, embaixo de árvores frondosas 
e com os alunos sentados no chão, em círculo. A professora fala da poluição 
ambiental. Em suas mãos não havia giz e nem apagador, mas algumas gar-
rafas pets, pedaços de papel sujo e sacolinhas plásticas de supermercado.

A curiosidade é visível nos olhos dos vinte e três alunos do 6º ano 
do Ensino Fundamental: as perguntas e as experiências pessoais “chovem”. 
Com tranqüilidade, a professora escuta as histórias. O tempo voa. A aula 
termina. Ao longo da semana, todos queriam saber sobre as consequências 
do assoreamento dos rios na vida dos peixes, na mata ciliar e nos pequenos 
animais, como as perdizes, as codornas, os tucanos e as ararinhas que pas-
seiam por ali. 

A professora amplia a discussão nas aulas seguintes discutindo as ca-
racterísticas endêmicas da vegetação da nossa região - o cerrado - e mostra 
a preocupação com os integrantes da lista de animais em extinção. No apro-
fundamento dos assuntos, descobre-se que a paisagem mais drasticamente 
modificada é a cidade. Nela, o solo foi coberto pelo calçamento; morros e 
serras foram substituídos por pontes e represas; muitas ruas são arboriza-
das e há também parques, mas esta vegetação, como tudo o mais na cidade, 
foi planejada para atender apenas aos objetivos do homem.  Conclui-se que 
a cidade de Goiás é, principalmente, um agrupamento de pessoas e não há 
interação de diversas populações. 

As comunidades biológicas comuns são definidas em termos das re-
lações alimentares entre os organismos que as compõem, mas o homem 
dessa cidade recebe seu alimento das mais diversas partes. A farinha de 
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trigo que se come, por exemplo, vem da região sul; o café, de Minas Gerais, 
sem contar os produtos vindos do exterior. Assim, para o homem, sua co-
munidade biológica estende-se a várias regiões do mundo.

Depois de algumas aulas de campo, vem a proposta de aula-cami-
nhada, feita à nascente do Rio Vermelho, localizado na Serra Dourada, no 
município da Cidade de Goiás. Os alunos aprovaram a possibilidade de 
visitar o lugar, momento em que a educadora salientou que ali foi o primei-
ro lugar de descoberta do ouro, em Goiás e explicou as consequências da 
mineração para a vida de todos os seres vivos da região.

A educadora destacou ainda a importância de cuidar do meio am-
biente, ação que pode promover a preservação de animais, como lobo-gua-
rá, paca, anta, e áreas de reserva ambiental, como o Parque do Carioca e a 
Cachoeira das Andorinhas, bem como a recomposição da matar ciliar. 

Na comunidade em que a aula-caminhada foi trabalhada, existem 
muitos organismos que, de uma ou outra forma, adaptaram-se às condições 
de vida urbana. O principal requisito para viver no local é a capacidade de 
conviver com o homem. Alguns animais – cães, gatos, pombos – são deli-
beradamente cuidados por algumas pessoas, outros – ratos, baratas e grilos 
– dispensam qualquer estímulo. Quanto à vegetação, há árvores e arbustos 
que toleram bem o solo revestido por calçamento e ar poluído; algumas 
ervas daninhas crescem nos terrenos baldios e nas fendas do calçamento. 

A prática para essa aula criativa foi planejada a partir dos pressupos-
tos do trabalho de Darcy Ribeiro (1986), estudioso que vislumbra uma edu-
cação capaz de promover um salto de qualidade na educação fundamental. 
Sua proposta articula profunda reformulação na escola, propiciando refle-
xão sobre sua organização, objetivos, métodos e inserção social e, ainda, 
um regime de turno único, com linhas de ação nas áreas de instrução, saúde 
e cultura. 

Essas ações colaborariam na formação de uma escola democrática, 
pedagógica, que exerce papel social ampliado, que traz desafios e busca so-
luções e expectativa por novas alternativas à rotina escolar. Em outras pa-
lavras, Darcy Ribeiro idealizou uma educação integral capaz de atuar nas 
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áreas da “cultura, dos esportes, da arte, ultrapassando a atuação restrita à 
típica instrução escolar” (GABRIEL; CAVALIERE, 2010, p. 280).   

No entanto, como promover uma educação que contemple essas di-
mensões e seja capaz de formar integralmente o sujeito? Responder a esta 
questão não é a proposta deste estudo, porém, ele assinala possíveis ca-
minhos que possibilitam direcionamento e reflexão acerca da proposta da 
educação integral. Compreender a cidade como “território vivo” seria um 
deles, posto que segundo Moll (2009, p. 15): “[...] a cidade, no seu conjunto, 
oferecerá intencionalmente às novas gerações experiências continuas e sig-
nificativas em todas as esferas e temas da vida”.

Logo, a aproximação e o diálogo entre escola e cidade, levam-nos a 
vislumbrar a Cidade de Goiás como espaço ímpar, pois caracteriza centro 
turístico internacional, mundialmente reconhecido por receber, anualmen-
te, o Festival Internacional de Cinema e Video Ambiental (FICA). Além 
disso, o município nos permite viajar pelo Brasil colonial, mediante história 
contada pelos antigos casarões, pelos artistas locais (Cora Coralina), pela 
confecção e a distribuição de alfenis em momentos folclóricos (como na 
Procissão do Fogaréu), pela culinária típica e rica gastronomia regional. 
Nessa cidade, habitou a nação indígena Goiá e, nela, Bartolomeu Bueno da 
Silva fundou o Arraial de Sant`Anna, em 1727.

Nesse sentido, a categoria espaço assume, conforme Rabelo (2012, 
p. 124-125): “contorno de território e ganha amplitude na medida em que 
acena para o cenário da política pública intersetorial, da complexidade so-
cial de estratégias integradas da educação”. Isto significa que a Cidade de 
Goiás caracteriza espaço de aprendizagem “sem limites, sem cercas, um es-
paço envolvente de sociabilidade, de pertencimento, de expansão humana, 
de intencionalidades, de partilha de vida” (RABELO, 2012, p.125).

METODOLOGIA APLICADA

Retornando a experiência aplicada a alunos do 6º ano do Ensino 
Fundamental, por professora da rede estadual, na Cidade de Goiás, foi-nos 
relatado que antes de pôr em prática a ideia, a docente estudou as melhores 
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estratégias de trabalho e esbarrou no primeiro obstáculo: não tinha acesso a 
referências bibliográficas da área. Para sanar a questão, pediu indicações de 
leitura a colegas, entendendo que o ponto de partida deveria ser uma con-
versa em classe, com os alunos, sobre os espaços de aprendizagem. Assim, 
ela pretendia abordar a percepção daqueles locais com base na perspectiva 
geral e enfatizar o papel de seus alunos como sujeitos dessa história.  

Uma conversa em classe sobre a história da educação integral no 
Brasil foi parte da primeira etapa. A professora sugeriu que a turma con-
tasse o que aprendeu no dia anterior, como aprendeu e em que local estava. 
Depois, leu trechos sobre a concepção de educação integral e seus princi-
pais defensores para, em seguida, propor aos alunos a escrita no caderno 
das informações que aprenderam fora da escola e que poderiam servir para 
a compreensão dos assuntos trabalhados e explicados em sala de aula. 

Em classe, todos compartilharam as informações coletadas. A pro-
fessora pediu que trouxessem para a próxima aula fotografias de locais da 
cidade em que seria possível aprender, sendo atendida na solicitação. De 
posse dos instrumentos, os discentes explicavam os locais apresentados, re-
lacionando-os com o conteúdo trabalhado em sala. A cada aula, os alunos 
estudavam conteúdo específico, relacionando-o com o melhor local para 
aquela aprendizagem. Na prática, realizavam visitas aos locais escolhidos, 
desenvolvendo, ainda, vários tipos de representação do conteúdo vivencia-
do, por meio de desenhos, esquemas, caricaturas, etc.

Ao fim do trabalho realizado, os alunos perceberam que qualquer 
local é uma escola e que esta é mais do que um espaço delimitado por mu-
ros; que o aprendizado não ocorre só nos bancos escolares, mas também 
no cotidiano, em qualquer lugar em que seja possível compartilhar ideias e 
saberes. Observa-se, portanto, o trabalho desenvolvido pela professora ex-
plorou o espaço que a região oferece, lançando mão da natureza, do andar 
na cidade e do deslumbramento do encontro com o novo. 



308   |  ANAIS - I Seminário da Rede Internacional de Escolas Criativas

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esse relato de experiência carrega, em sua dinâmica, as tensões can-
dentes vividas na reorganização de espaços, tempos e saberes. Por isto, é 
preciso convergir o diálogo numa rede de coletivo de ação a fim de reedu-
car a gestão política dos sistemas escolares e seus quadros, criando, inclu-
sive, um sistema de comunicação com estudantes, profissionais da área de 
educação, gestores de áreas afins e outros parceiros, para troca de informa-
ções e acompanhamento, dentre outras demandas. 

Os espaços educativos que a cidade oferece são áreas capazes de am-
pliar o potencial que a educação tem na vida dos alunos, uma vez que a 
educação pode transformar mentalidades a respeito da noção de patrimô-
nio à medida que ajuda no desafio de aprofundar esta relação, promovendo 
integração e socialização entre alunos e professores e favorecendo a manu-
tenção das tradições da cultura popular.
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Criatividade e o papel do professor 

Anna Karoline Arraes Sousa1, UEI/UFG

A criatividade é considerada por muitas pessoas não somente do 
senso comum, mas também dentre a comunidade cientifica, como algo ina-
to ao indivíduo e que por pertencer à natureza humana, ocorre espontane-
amente no indivíduo. Outra visão sobre criatividade bastante impregnada 
em nosso cotidiano é a de que se trata de um dom concedido a poucos pri-
vilegiados, sendo assim, essa passa a ser considerada como algo imutável, 
independente da vontade humana, das circunstâncias e do meio no qual o 
individuo está.

A concepção de homem, a partir da perspectiva histórico-cultural, 
contrapõe-se a tais ideias sobre criatividade, colocando-as como equivo-
cadas. Visto que, para Vigotski (2003), o homem não nasce como tal, pois 
as características humanas são desenvolvidas no indivíduo ao longo de sua 
vida, a partir do momento em que este passa a se relacionar com os outros e 
com o mundo ao seu redor por meio de relações mediadas por instrumen-
tos e signos, passando deste modo, a internalizar a cultura, humanizando-
-se e tornando-se parte integrante de tal.

Ao se relacionar com o mundo por meio das relações mediadas e 
assim internalizar a cultura, desenvolvem-se no individuo o que Vigotski 
(2003), denomina de funções psicológicas superiores, que segundo o autor, 
implica na combinação de ferramentas e signos na atividade psicológica. 
Sendo que são essas funções psicológicas superiores que diferenciam o 
homem dos animais, pois são intencionais e voluntárias, enquanto que as 
funções elementares presentes nos animais estão relacionadas à cadeia de 
reflexos.

Segundo Vigotski (2003), a origem das funções psicológicas superio-
res está na história social do individuo e é resultado da interação deste com 

1. Pedagoga pela UFG e educadora na Unidade de Educação Infantil UFG. Email: carolarraes91@hotmail.com
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seu meio sociocultural ao longo de sua vida. Deste modo, a criatividade, 
tratando-se segundo o autor, de uma função psicológica superior, esta não 
é inata a nenhum indivíduo, tampouco se trata de um dom, mas sim algo 
possível e viável de ser desenvolvido em qualquer indivíduo, dependendo 
das relações deste com seu meio sociocultural ao longo de sua vida. 

Se o desenvolvimento da criatividade depende das relações do in-
divíduo com seu meio sociocultural, torna-se explícito a importância do 
papel do professor no que se refere em oferecer em suas práticas educati-
vas riqueza de experiências a seus alunos, ao passo que, “A experiência do 
sujeito, que se dá no mundo concreto e no mundo subjetivo, representa a 
matéria-prima de construção dos produtos imaginativos” (NEVES-PEREI-
RA, 2007, p. 75).

Deste modo, quanto mais o indivíduo possuir experiências estéticas 
mais haverá elementos a serem combinados na imaginação, resultando as-
sim na criação, pois a imaginação é a base da criação.

Com relação ao papel do professor no que diz respeito à promoção 
da criatividade em sua prática pedagógica, Vigotski (2010) propõe algu-
mas atividades que podem favorecer o desenvolvimento da criatividade nas 
crianças, mas isso dependerá da forma como tais atividades foram condu-
zidas pelo professor, pois, se não forem direcionadas com essa intenciona-
lidade, podem ao invés de favorecer, inibir esse processo.

Uma atividade que Vigotski (2010) propõe é a criação literária, ati-
vidade esta bastante característica da idade escolar. O autor relata que na 
velha escola, o desenvolvimento da criação literária caminhava de tal for-
ma, o professor apresentava um tema a partir do qual as crianças deveriam 
escrever, tal escrita, ou seja, tal fala literária deveria ser construída por elas, 
o mais próximo possível da fala literária dos adultos e dos livros. Sobre esta 
prática, Vigotski (2010) afirma que, “esses temas permaneciam estranhos à 
compreensão dos alunos, não tocavam sua imaginação nem seus sentimen-
tos” (VIGOTSKI, 2010, p. 65).

Deste modo, a criação literária ao ser conduzida de forma imposta 
pelo professor, não motiva nem desperta nenhum interesse na criança, tor-
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nando-se uma tarefa árdua quando deveria ser prazerosa. Vigotski (2010)  
referindo-se a este tipo de direcionamento da criação literária  infantil dado 
pelos professores da velha escola, bastante presente ainda hoje, afirma que:

Ao direcionarem de maneira equivocada a criação literária infantil, esses 
pedagogos frequentemente aniquilavam a beleza espontânea, a especifici-
dade e a clareza da linguagem infantil, dificultavam o domínio da escrita 
como um meio especial de expressar os pensamentos e sentimentos das 
crianças. (VIGOTSKI, 2010, p. 65)

Assim, impor um tema à criança para que a partir dele ela crie é 
uma prática ineficaz e aniquiladora da criação, visto que, segundo Vigotski 
(2010), a criação literária infantil torna-se mais fácil, rica e prazerosa quan-
do a criança escreve livremente sobre um assunto que lhe interessa, pois 
somente assim ela se sentirá motivada.

O desenvolvimento da criação literária infantil torna-se de imediato bem 
mais fácil e bem sucedido quando se estimula a criança a escrever sobre 
um tema que para ela é internamente compreensível e familiar e, o mais 
importante, que a incentiva a expressar em palavras seu mundo interior. 
Muitas vezes a criança escreve mal porque não tem sobre o que escrever. 
(VIGOTSKI, 2010, p. 66)

Pode-se concluir deste modo, que o papel do professor no que se 
refere a levar as crianças à criação literária, está em motivá-las, oferecer-
-lhes estímulos, deixando-as escrever sobre o que quiserem, sobre o que co-
nhecem e lhes desperta interesse, auxiliando-as quando necessário. Alguns 
professores sobre tal orientação, podem achar que deixando as crianças li-
vres para criar eles não estarão educando-as, porém, segundo Vigotski, “a 
verdadeira tarefa da educação não é a de infligir prematuramente a língua 
adulta, mas a de ajudar a criança a elaborar e formar uma língua literária 
própria” (VIGOTSKI, 2010, p.67).

Outra atividade que Vigotski (2010) propõe é a criação teatral na 
qual seu sucesso ou insucesso no desenvolvimento da criatividade depen-
derá também da forma como for conduzida pelo professor. Sobre tal ativi-
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dade, Vigotski afirma que esta aproxima-se das crianças pelo fato de que 
por meio dela se faz possível criar situações e ambientes que a vida não 
lhe permitem. Outro motivo que, segundo o autor, aproxima a criança da 
forma dramática é a relação desta com a brincadeira. “Dada a raiz de toda 
criação infantil, o drama está diretamente relacionado à brincadeira, mais 
do que qualquer outro tipo de criação” (VIGOTSKI, 2010, p. 99).

Para Vigotski (2010), a criação teatral só terá força e significado para 
as crianças somente se todos os elementos que a compõem forem prepara-
dos pelas mãos e pela imaginação das próprias crianças. Quando a criação 
teatral infantil objetiva reproduzir as formas do teatro adulto, transforma-
-se para as crianças em uma atividade enfadonha e sem sentido, além de 
funcionar como um “machado” sobre o desenvolvimento da criatividade 
nestas além de acabar por se distanciar da brincadeira.

Iniciar por um texto literário, decorar as falas, como fazem os atores profis-
sionais, com palavras que nem sempre são entendidas e sentidas pela crian-
ça, engessa a criação infantil e transforma a criança num transmissor de 
palavras alheias encadeadas num texto. (VIGOTSKI, 2010, p. 100)

 Deste modo, Vigotski (2010) afirma que as peças compostas, pro-
duzidas e improvisadas pelas próprias crianças num processo de brincadei-
ra, são melhor compreendidas por elas, mesmo que sejam mais incoerentes 
e menos literárias do que aquelas escritas e organizadas pelos adultos, além 
de possuírem uma enorme vantagem, surgirem do processo de criação 
infantil.

Segundo o autor, quando se trata de criação infantil não devemos 
nos prender aos resultados, mas sim no valor desse processo. “O impor-
tante não é o que as crianças criam, o importante é que criam, compõe, 
exercitam-se na imaginação criativa e na encarnação dessa imaginação” 
(VIGOTSKI, 2010, p. 101).

Vigotski (2010) afirma ainda que é fundamental deixar  que as crian-
ças além da peça, façam também toda a decoração do ambiente, pois todo 
o espetáculo deve se mostrar familiar e compreensível para elas, além disso, 
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sentirão tremenda satisfação em preparar tudo, desde a preparação do es-
petáculo ao processo de interpretação, sendo isso o que deve ser levado em 
conta, o processo e não o produto. Diante disso, Vigotski afirma que:

Se os tablados e ornamentos do teatro adulto forem traspostos diretamente 
para o palco infantil, a criança se sentirá tolhida e inibida; a criança é um 
péssimo ator para os outros, mas um maravilhoso ator para si mesma, e 
todo o espetáculo deve ser organizado de tal forma que todas as crianças 
sintam que estão interpretando para si mesmas, que sejam envolvidas pelo 
interesse na interpretação em si, pelo processo de interpretar, e não pelo 
resultado final. (VIGOTSKI, 2010, p. 102)

Outra atividade proposta pelo autor é o desenho. Segundo ele, tal 
atividade é um tipo predominante de criação da primeira infância e para 
que tal não seja aniquilada, sugere  que, “no desenvolvimento da criação 
artística infantil, inclusive a plástica, é preciso seguir o princípio da liber-
dade, que é a condição imprescindível de qualquer criação” (VIGOTSKI, 
2010, p. 117).

Deste modo, podemos concluir que, “cortar as asas” da liberdade de 
expressão infantil pode comprometer seriamente o processo de desenvol-
vimento de qualquer tipo de criação  das crianças, podemos encontrar um 
exemplo explícito disso na história  “O garotinho” (ANEXO), na qual re-
lata a história de um garotinho que após ser imposto a ele “como fazer” o 
desenho de uma flor, várias vezes, este acaba por ter sua liberdade de criar 
aniquilada, passando a esperar sempre pela orientação de um adulto sobre  
que e como deve ser feito.

A partir das atividades propostas por Vigotski (2010), não somente 
nestas em si, mas na maneira adequada de conduzi-las que ele defende, 
quando o que se quer é promover o processo de desenvolvimento da cria-
tividade na criança, se faz notável a importância do professor dar liberdade 
de expressão às crianças na realização de suas criações, deixando-as criar 
a partir daquilo que conhecem e que lhes interessam, possibilitando-lhes 
se verem como sujeitos de suas próprias criações, pois só assim se sentirão 
motivadas e poderão criar.
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Curiosidades: você sabia? 
Chocolate: de onde vem essa delicia?1

Adriana Maria Ramos Barboza2, UEI/UFG

Camila Ribeiro Niclites Araujo3, UEI/UFG

Este trabalho é o resultado do plano de ação intitulado “Curiosi-
dades: você sabia?”. Consistiu num conjunto de práticas direcionadas às 
crianças de 04 a 05 anos, que compõem o agrupamento IV da Unidade de 
Educação Infantil da Universidade Federal de Goiás – UEI/UFG.

A vivência de algumas atividades do projeto maior: “Não é mágica 
é ciência!” e a leitura do livro: Crianças Curiosas – de onde vêm as coisas? 
de Anne-Sophie Baumann despertou nas crianças do grupo IV vesperti-
no o interesse pela temática, assim como, por meio de votação, decidirem 
pela primeira temática do projeto específico do grupo: Curiosidades: Você 
Sabia? Nesse sentido, propomos ao grupo que fizessem a escolha do que 
desejavam conhecer melhor. Assim, surgiu o tema “CHOCOLATE!!! De 
onde vem essa delícia?”, que teve como objetivo a ampliação de saberes e 
conhecimentos sobre o chocolate, propiciando às crianças diferentes situ-
ações de brincadeiras e aprendizagens significativas, por meio das diferen-
tes linguagens expressivo-motora, afetiva, cognitiva, linguística, estética e 
sociocultural.

Definida a temática, realizamos um levantamento de material e de 
fundamentação teórica para subsidiar as nossas ações, por meio de pesqui-
sas na internet, livros, revistas, jornais, etc. Estas pesquisas tiveram como 
objetivo fazer uma seletiva sobre a origem do chocolate, fazendo um res-
gate de sua história e de tudo que envolve a sua elaboração, desde o fruto 

1. Este trabalho é o resultado do Plano de Ação desenvolvido na Unidade de Educação Infantil – UEI/UFG, no 
agrupamento IV, com crianças de 4 e 5 anos.

2. Professora Especialista em Educação Infantil na UEI/CEPAE/UFG; dricaramosbarboza@hotmail.com.

3. Professora de Educação Infantil na UEI/CEPAE/UFG; camila_niclites@hotmail.com.
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cacau à transformação química pela qual passa para chegar ao produto fi-
nal, o chocolate. Fazendo sempre com que as crianças participassem desse 
processo, em todas as suas etapas.

Com o desenvolvimento deste projeto objetivamos buscar respostas 
para as curiosidades levantadas pelas crianças, ampliando-lhes o conhe-
cimento e o universo cultural, proporcionando muitas possibilidades de 
aprendizagens, bem como promovendo vivências diversificadas e significa-
tivas por meio das interações. 

As interações vivenciadas no espaço da Educação Infantil proporcio-
naram um amplo leque de possibilidades para que as crianças ampliassem 
seus conhecimentos. Portanto, as interações criança/criança, criança/adul-
to e criança/adulto/ambiente, possibilitaram às crianças menos experientes 
aprenderem com as mais experientes e vice-versa. 

A perspectiva sócio-histórico-dialética nos mostra claramente, tendo 
como grandes aportes teóricos Wallon e Vygotsky, a necessidade do meio e 
das relações no desenvolvimento humano, ou seja, para esses estudiosos o 
meio social é fator fundamental e preponderante para o desenvolvimento 
do sujeito, sendo parte constitutiva desse processo. Essa concepção implica 
diretamente em nossa prática, pois a forma como organizamos os espaços 
interfere substancialmente nas aprendizagens infantis. Um espaço desa-
fiador, instigante, estimulante e lúdico permite que as crianças promovam 
trocas de experiência, façam jogos de papéis, ampliem seu repertório cultu-
ral e se descentrem da figura do adulto, se configurando assim como mola 
propulsora para novas e significativas aprendizagens. 

Assim, o encontro com o conhecimento favorece ampliar as possibi-
lidades de compreensão do mundo que nos cerca. Este tema também pro-
porcionou novas experiências e desafios para o grupo de crianças e para as 
educadoras, servindo como fonte de pesquisa, conhecimento e ampliação 
cultural. 

Os autores que embasaram este projeto foram COSTA (2008); 
CRECHE/UFG (2007); GOULART (2005); HORN (2004); MICARELLO 
(2010) e VYGOSTKI (1988).
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Avaliamos que o estudo e pesquisa sobre a temática Chocolate abriu 
um leque de possibilidades para as diversas áreas do conhecimento e per-
mitiu, por meio da ludicidade e criatividade, trabalhar a linguagem: mú-
sica, artes e as brincadeiras, favorecendo uma releitura dos conceitos tra-
balhados e vivenciados de forma significativa para crianças e educadores. 
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Cursinho popular Faz Arte: 
um projeto de extensão materializando 

a educação popular no CEPAE

Pítias Alves Lobo, UFG

A partir das condições sócio- histórica culturais dos trabalhadores 
brasileiros, percebemos uma exclusão ao direito a educação, pelo movi-
mento objetivo e extrator do capital. O acesso a Universidade Pública, se 
coloca como mais um desafio humanizador. Para esse objetivo, é que pro-
pomos, pelo viés da educação popular, tentar instrumentalizar/ preparar os 
“deserdados societários” para a entrada no ensino superior através do cur-
sinho popular preparatório, do vestibular e Enem, que consiga, para além 
do currículo oficial, promover a formação política.

Há dez anos atrás um grupo de estudantes e professores envolvidos 
com as demandas sociais, vinculados ao lócus de militância e resistência de 
grupos oprimidos, fundaram uma ONG intitulada “Comunidade Faz Arte”, 
que agregou em seu núcleo a proposta de ofertar à comunidade próxima ao 
Campus II da UFG e aos estudantes e trabalhadores de baixa renda e/ou 
condições precárias de subsistência, um cursinho preparatório do vestibu-
lar, que em sua essência, também, traz metodologicamente, uma proposta 
de educação popular crítica, criativa e transformadora. Após esse período 
inicial, migrou para o espaço interno da UFG, precisamente, para a Facul-
dade de Informação e Comunicação, e a partir de 2014 o cursinho passou 
a funcionar no CEPAE.

O conjunto da práxis educativa tenta romper a lógica conteúdista 
e tecnicista dos tradicionais cursinhos preparatórios, porém, atento aos 
pontos de partida do senso comum e de suas habituais manifestações. Esse 
exercício, é claro, nos impõe um desafio coditidiano de reconstruir as nos-
sas praticas educativas, herdadas de um sistema educacional autoritário, 
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excludente, fragmentador do pensar/ fazer, elitista e mantenedor do atual 
status quo. 

Para essa construção, contaremos como núcleo central os: professo-
res/ educadores, vinculados a UFG, professores, alunos e  ex- alunos da ins-
tituição e voluntários, que tenham afinidades com a proposta metodológica 
e a matriz epistemológica do cursinho popular.

Entendemos que todo o processo de preparação de sujeitos, requer 
a necessária paciência histórica, por isso, a lógica da eficiência, eficácia, 
produtividade e resultados dos “produtos educacionais”, terão necessaria-
mente, que passar pelos crivos da crítica: radical, rigorosa e de articulação 
com a totalidade concreta, frente aos desafios colocados ao conjunto de 
professores e alunos do Cursinho Faz Arte.

O trabalho com o próprio reconhecimento da condição de opressão 
e as causas estruturais, culturais e políticas dessa perversa condição, ne-
cessariamente, é um dos objetivos da educação popular, que se propõe ser 
desveladora do real e libertadora por natureza (FREIRE, 1999). 

Esperamos oportunizar nas vagas limitadas, que as condições obje-
tivas nos impõe, de matrícula e permanência, em um período de mínimo 
de seis meses, oferecer um cursinho preparatório que considere os conhe-
cimentos sistematizados pela ciência e as diversas áreas do conhecimen-
to com princípios metodológicos reveladores da realidade brasileira e do 
sistema totalizador do capital (MÈSZÀROS, 2000). Para isso, se faz mister 
a tentativa de superação da educação unilateral, das dicotomias pensar/ fa-
zer, intelecto/ corpo, autocracia/ democracia.

A forma de manutenção financeira do cursinho, historicamente, 
provém predominantemente de doações voluntárias, mas, aberta à busca 
de recursos junto a UFG para o fomento e sustentação do projeto.

Para encerrarmos nossa breve justificativa, salientamos a organiza-
ção autogestionária do cursinho popular, rompendo a hierarquia tradicio-
nal da coordenação pedagógica junto ao grupo de professores, caracterís-
tica essa em consonância com uma particular intensionalidade de educar 
e ser educado por esse movimento e dialogo do “Comunidade Faz Arte”.
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Dentro os objetivos destacamos, os mais pontuais/ fundamentais 
para tecermos uma práxis de educação popular crítica, criativa e transfor-
madora, tais como:

•	 Preparar os educandos para o vestibular e Enem;
•	 Instrumentalizar os (as) educandos (as) no exercício de desvelar o 

real, ou a própria atividade política de ser sujeito da história;
•	 Oferecer condições didático- metodológicas para o desenvolvi-

mento dos conteúdos necessárias a rede de saberes fundamentais 
ao vestibular e ao Enem;

•	 Oferecer campo de aprimoramento de experimentos didático- 
metodológicos nas diversas áreas do conhecimento e das ciências 
aos professores vinculados ao cursinho popular.

Dentro dos experimentos didáticos a serem proporcionados aos 
educandos do “Faz Arte” estão elencados as: aulas expositivas, dinâmicas 
de grupo, a dramatização pedagógica crítica1, trabalhos em grupo, rodas de 
conversa, simulações e avaliações de questões do vestibular e Enem.

Essas seriam as considerações básicas para esse projeto que consi-
deramos pertencente ao campo da educação popular, da formação política 
e de inclusão social de estudantes e trabalhadores, que tentam o acesso a 
Universidade Pública Brasileira.
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Desarrollo de proyectos de aprendizaje: 
iniciando la investigación en las clases 

de lengua española del CEPAE

Fabiana Perpétua Ferreira Fernandes1, CEPAE/UFG

INTRODUCCIóN

La formación inicial y continua de profesores es una de las temáticas 
más discutidas en los eventos académicos/científicos del área. Ferry (1991) 
ya señalaba uno de los problemas más evidentes y frecuentes en los cursos 
de formación docente: la dicotomía entre teoría y práctica. Eso se da por la 
organización curricular de los cursos de formación que, generalmente, pre-
senta las disciplinas teóricas y las prácticas separadamente, sin articulación 
o propuestas interdisciplinares. Para Mizukami (2004) las instituciones 
formativas necesitan de una reestructuración con base a una concepción 
constructivista, buscando promover la formación crítica y reflexiva del pro-
fesor, propuesta ya presente en el Parecer CNE/CES 492/2001 que establece 
las Directrices Curriculares Nacionales para los Cursos de Letras en Brasil. 

Es posible inferir que los profesores en formación (inicial o conti-
nua) deberían estar o sentirse preparados para el trabajo pedagógico en el 
salón de clase. Sin embargo, tanto en el periodo destinado a las pasantías 
como en los cursos de actualización/formación los profesores presentan 
muchas dudas y dificultades en la definición de la metodología de trabajo 
más adecuada a su contexto escolar. 

Con base a lo expuesto, en la presente ponencia relato la experiencia 
con la pedagogía de proyectos de aprendizaje en las clases de lengua espa-
ñola del CEPAE. Tal metodología presenta como base la investigación en 
la escuela, tema muchas veces olvidado debido a la estructura tradicional-
mente cerrada de las disciplinas curriculares. En la mayoría de las escuelas 

1 Fabiana Perpétua Ferreira Fernandes: brasucaya@yahoo.com.br
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las disciplinas presentan un amplio cronograma/plan de curso que debe ser 
trabajado durante el periodo lectivo y, por eso, el profesor no logra inserir 
nuevas propuestas que amplíen los conocimientos de los estudiantes. 

Considerando estos aspectos e intentando cambiar de alguna forma 
la realidad contextual del CEPAE, a partir de 2010 en las clases de lengua 
española los estudiantes de la enseñanza media inician su experiencia con 
la investigación. La importancia de esta propuesta de trabajo está en el de-
sarrollo de la curiosidad, del interés, de las potencialidades y de la partici-
pación efectiva en las clases, conforme será aclarado a continuación. 

1. PEDAGOGÍA DE PROYECTOS DE APRENDIZAJE

La pedagogía de proyectos de aprendizaje se basa en las ideas del 
constructivismo, defendiendo que el aprendizaje se da como resultado de 
las construcciones mentales, de las relaciones entre nuevas ideas y con-
ceptos, de la comparación y discusión sobre los conocimientos previos y 
actuales. De esta forma, al realizar un proyecto y actuar efectivamente el 
estudiante asume el papel de partícipe del proceso de aprendizaje y de la 
construcción del conocimiento. 

Los proyectos de aprendizaje son presentados a partir de un conjun-
to de acciones que pueden ser planeadas y desarrolladas individualmente 
o en grupos. Sus objetivos pueden ser muy variados, como: dar inicio a 
investigación científica, aumentar la participación en clase, desarrollar la 
autonomía y el protagonismo, identificar y trabajar sus fortalezas, habilida-
des y debilidades. Cada proyecto presenta contenidos, planes, actividades, 
materiales y productos específicos que pueden ser cambiados durante el 
proceso de investigación, conforme explica Tonucci (1999). 

Para tanto, en la pedagogía de proyectos las necesidades, curiosida-
des e intereses de los estudiantes están en primer plan. No cabe al profesor 
definir las temáticas de trabajo buscando desarrollar sus contenidos escola-
res, sino orientar, guiar y mediar la construcción del conocimiento.  
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Cuando aquí hablamos de investigación, lo hacemos pensando en el acer-
camiento del niño a un objeto o situación que realmente le interesa, pre-
sentándoselo como “problema” a descubrir, donde él busca, donde surgen 
dudas, da una respuesta activa  y crítica, utilizando su propia capacidad  de 
razonamiento, donde su experiencia anterior le sirva para descubrir y resol-
ver ese “problema”. (TONUCCI, 1999: pg.09)

Es importante resaltar que en la pedagogía de proyectos de aprendi-
zaje el estudiante siempre será el actor principal y el profesor un mediador. 
Los proyectos son de los estudiantes y parten de sus intereses. Sin embargo, 
al verificar las tipologías de proyectos que suelen ser elaborados aún encon-
tramos los proyectos temáticos (donde la escuela define una temática o un 
tema generador que deberá integrar las clases de todas las disciplinas sin 
la participación del estudiante en la selección de los temas) y los proyectos 
por área o nivel de enseñanza (los profesores de un área de conocimiento 
o que actúan en el mismo año se organizan en grupos de trabajo y definen 
una temática, pero sin la participación de los estudiantes). Nuestra pro-
puesta es desarrollar proyectos con problemáticas, buscando fomentar la 
participación efectiva de los estudiantes al definir su tema de investigación 
y elaborar su proyecto. 

2. PROyECTOS DE APRENDIZAJE DESARROLLADOS EN EL CEPAE

El trabajo con proyectos de aprendizaje en las clases de lengua espa-
ñola del CEPAE inició en 2010 con un grupo de tercer año y siguen hasta 
la actualidad con varios grupos. Para la elaboración/organización de los 
proyectos con problemática fueron necesarios los siguientes pasos: 

•	 Mapeo de la problemática: el docente solicita a los estudiantes que 
elaboren preguntas que desean responder, cuestiones que sean de 
su interés, algo que realmente quieran investigar.   

•	 Elaboración del mapa conceptual: a partir de la problemática los 
estudiantes deben organizar un mapa conceptual, o sea, las demás 
preguntas que pueden surgir de la problemática o los ejes temáti-
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cos que pueden relacionarse a ella. El mapa conceptual sirve como 
guía para la investigación.  

•	 Organización del plan de trabajo: el plan de trabajo debe ser ela-
borado buscando definir lo que tendrán que hacer para concretar 
la investigación y responder a su pregunta. El docente va orientán-
dolos y mostrando los caminos, dando sugerencias de actividades 
que pueden ser realizadas. 

•	 Resultados: el cierre del proyecto se da cuando los estudiantes pre-
sentan sus investigaciones, o sea, los resultados obtenidos durante 
el periodo de estudio. La forma de presentación de los resultados 
es definida conjuntamente.

En el presente trabajo presentamos la propuesta iniciada en 2013 y 
que será terminada en 2014. Los estudiantes del 1º año de la enseñanza 
media recibieron aclaraciones sobre el término “investigación”, sus obje-
tivos, ventajas, dificultades y logros. Tras estas primeras informaciones 
explicamos los tipos de investigaciones que pueden ser realizadas y cómo 
se organiza un proyecto de aprendizaje. Individualmente, los estudiantes 
plantearon una problemática de su interés, elaboraron su mapa conceptual, 
organizaron su plan de trabajo  e iniciaron las investigaciones. Los proyec-
tos iniciados fueron:

 
Problemática Mapa Conceptual

1. ¿Cuál es el origen del 
beso?

¿Dónde se originó? ¿Cuáles son las primeras 
imágenes y descripciones? ¿Cuáles son los 
tipos de besos? ¿Cómo el beso es visto en las 
diversas sociedades? 

2. ¿Qué es la literatura 
marginal?

¿Cuál es el concepto? ¿Cómo es vista en 
la sociedad? ¿Cuáles son sus muestras?  
¿Quiénes son los escritores más famosos? 
¿Dónde la encontramos? 

(Continua)
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Problemática Mapa Conceptual
3. ¿De qué forma las 

actividades físicas pueden 
auxiliar en la vida de los 
jóvenes?

¿Cuál es la importancia de las actividades? 
¿Cómo auxilian en nuestra salud? ¿Qué 
diferencias hay entre los que hacen y los que 
no hacen actividades?  

4. ¿Qué son los agujeros 
negros? 

¿Dónde los encontramos?¿Cómo se forman? 
¿Cuál es su papel? ¿Cuáles son los peligros? 
¿Qué teorías hay sobre su existencia? 

5. ¿Cuál es el índice de 
suicidios entre los jóvenes 
brasileños? 

¿Cuáles son las causas de los suicidios? 
¿Cómo identificar un posible suicida? ¿Cuáles 
son los cuidados que debemos tener con los 
jóvenes?  

6. ¿Cuáles son las causas del 
aborto? 

¿Qué lleva al aborto? ¿En qué edad es más 
común el aborto? ¿Qué consecuencias puede 
traer? ¿Qué piensa la iglesia? ¿Dónde y en 
cuáles casos es legalizado el aborto? 

7. ¿De qué forma se da 
la homofobia en los 
contextos familiares?

¿Por qué muchos familiares no aceptan la 
homosexualidad de los suyos? ¿Qué causa 
la homofobia en la familia? ¿Cuáles son las 
consecuencias de la homofobia? ¿Cómo evitar 
la homofobia? 

8. ¿Cuál son los principios 
de la Anarquía? 

¿Qué es la Anarquía?¿Dónde y por qué sur-
gió? ¿Cuáles son las comunidades anárquicas 
más conocidas? ¿Por qué el anarquismo es 
visto de forma prejuiciosa? 

9. ¿Qué es la musicoterapia? 

¿Cuál es el origen de la musicoterapia? 
¿Dónde se originó? 
¿Por qué fue creada? ¿Cuáles son sus 
principios? 

(Continua)
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Problemática Mapa Conceptual

10. ¿Cómo es la situación de 
la mujer en la sociedad 
indiana?

¿Cómo la mujer es vista en India? ¿De qué 
forma las mujeres son tratadas? ¿Hay leyes 
que defiende la mujer? 
¿Cuál es su papel en la sociedad? 

11. ¿Cuál es la importancia de 
la matemática en la vida 
académica y personal? 

¿Por qué la matemática es tan difícil para 
mayoría de los alumnos? ¿Dónde usamos la 
matemática? ¿De qué forma la matemática 
influencia en nuestro aprendizaje? ¿Cuáles 
son los contenidos más importantes?  

12. ¿Cómo se da el consumo 
de alcohol entre los 
adolescentes?

¿Cuáles son los índices de consumo de 
alcohol en la adolescencia? ¿Por qué los 
jóvenes consumen alcohol? ¿Cuáles son las 
leyes sobre el consumo de alcohol y cómo eso 
es verificado? ¿Cuáles son las consecuencias 
del consumo de alcohol?

13. ¿Cómo evitar el trabajo 
infantil? 

¿Qué motiva el trabajo infantil? ¿Cuáles son 
las leyes y los programas que pueden auxiliar 
en su cierre? ¿Cuáles son las consecuencias 
del trabajo infantil? ¿Cómo ayudar a evitar 
el trabajo infantil? ¿Cuáles son los índices en 
Brasil? 

14. ¿Cuál es el origen del 
maquillaje? 

¿Dónde surgió el primer tipo de maquillaje? 
¿Cuáles fueron las transformaciones en los 
productos? ¿Cómo el maquillaje era y es visto 
en las sociedades? ¿Cuál es la importancia 
del maquillaje en la sociedad? ¿Cómo el 
maquillaje es tratado en el cine? 

(Continua)
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Problemática Mapa Conceptual

15. ¿Cómo desarrollar el 
hábito de lectura entre los 
jóvenes? 

¿Cuál es la importancia de la lectura? ¿Qué 
motiva la lectura? ¿Cómo incentivar la 
lectura? ¿Cuál es la influencia de la familia y 
de la escuela? ¿Cuáles son las ventajas de leer 
con frecuencia? 

16. ¿Cómo se hace una 
película? 

¿Qué es una película? ¿Dónde se originó? 
¿Cuáles fueron las primeras películas? 
¿Cuáles son los tipos de películas en toda 
su trayectoria? ¿Quiénes son los sujetos 
necesarios para realizar una película? ¿Qué 
recursos y materiales son necesarios? 

Los proyectos nombrados fueron iniciados en 2013 y los estudiantes 
realizaron las investigaciones presentando resultados durante las clases. La 
primera actividad fue realizada por escrito con la presentación de la pro-
blemática y del mapa conceptual. La segunda, tras discusión y corrección 
o inclusión de algunos puntos, fue en formato de evaluación oral de lengua 
española y los estudiantes defendieron su propuesta de investigación justi-
ficando su importancia. La tercera actividad fue presentada como trabajo 
escrito y abordó el referencial teórico sobre el tema. La cuarta tarea fue 
organizar la metodología, explicar de qué forma sería realizada la investiga-
ción, quiénes serían los sujetos y cuáles serían los instrumentos utilizados. 
Tras esta actividad los estudiantes presentaron una comunicación en la “I 
Mostra de Ciência, Cultura e Arte – Circula” evento científico del CEPAE. 

Logramos realizar los proyectos hasta la cuarta etapa y dejamos para 
2014 la parte práctica (mapeo de informaciones), análisis y discusión de 
los datos, presentación de los resultados y organización de una jornada de 
presentación de las investigaciones.  
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3. CONSIDERACIONES FINALES

Al inicio de la propuesta de trabajo con los proyectos de aprendizaje 
a los estudiantes no les gustó la idea de realizar una investigación, pues 
creían que el docente elegiría las temáticas y las actividades. Al explicar 
que serían los responsables por todo el proceso y que el docente solamente 
actuaría como un orientador pasaron a mostrar interés y curiosidad por 
desarrollar la investigación. Las actividades realizadas durante las investi-
gaciones fueron muy bien sistematizadas y presentadas por ellos, fue po-
sible percibir que la mayoría de los estudiantes realmente se dedicó a la 
investigación y logró aprender algo que les interesaba. 

El hecho de respetar los intereses de los estudiantes y darles espacio 
para que pudieran investigar sobre algo que consideran importante generó 
algunos cambios en su postura durante el desarrollo de las clases, de los 
cuales resaltamos: pasaron a respetar más la opinión y el espacio del colega 
durante las presentaciones, mostraron interés por las investigaciones reali-
zadas, elaboraron preguntas y reflexionaron los temas estudiados. Conclui-
mos que al proponer y desarrollar actividades que consideran y respetan los 
intereses de los estudiantes el proceso de aprendizaje se da de forma más 
efectiva y comprometida. 
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Discurso sobre mulheres em músicas: 
efeitos de sentidos a partir 

do posicionamento dos sujeitos

Adriana Laurença da CUNHA1, CAC/UFG

Raquel Amaral LIMA2, CAC/UFG

JUSTIFICATIVA

Ao longo dos anos temos mudado a maneira como tratamos o en-
sino de Língua Materna e o ensino de leitura de acordo com o avanço da 
ciência linguística. Até pouco tempo, esse ensino era pautado na palavra ( 
morfologia) ou na frase (sintaxe) e a língua se explicava por si mesma, ou 
seja, através de sua estrutura. Com o avanço dos estudos para uma unidade 
maior que é o texto e a contribuição da Linguística Textual, da enunciação 
e de uma perspectiva discursiva, passamos a adotar o texto como objeto de 
estudo em sala de aula, mas como bem lembramos, esse estudo era mecâ-
nico e tinha como objetivo a identificação das partes do texto ou simples-
mente como suporte para estudos gramaticais. Com as contribuições da 
Linguística,  a concepção de texto, bem como de leitura foram mudando e 
começamos a perceber que o texto é histórico e relacionado a um contexto 
social e ideológico, sendo tão social que está presente em nosso dia-a-dia, 
se materializando através de diversos gêneros textuais.

Rojo (2006) destaca que ao trabalharmos o texto em sala devemos 
nos atentar para alguns aspectos que não devem ser menosprezados como: 
o texto não deve servir de pretexto para trabalharmos outros conteúdos; 

1. Graduada em Letras pela UFG e mestranda em Estudos da Linguagem, com enfoque em texto e discurso, 
pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem do Departamento de Letras do CAC/UFG _ adriana.
juaum@hotmail.com

2.  Graduada em Letras pela UFG e mestranda em Estudos da Linguagem, com enfoque em texto e discurso, pelo 
Programa de Pós-graduação em Estudos da Linguagem do Departamento de Letras do CAC/UFG _ rachelmaral@
hotmail.com
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ele deve ser visto pelo potencial de significação e de uso; deve ser abordado 
de maneira multimodal e preferencialmente multimidiatica. Outro aspecto 
destacado pela autora e que vem causando grande confusão é a distinção 
entre interdiscursidade e intertextualidade ou entre gêneros textuais e gê-
neros discursivos. O primeiro tipo estaria ligado à ideia de descrição de tex-
tos, gêneros e contextos através de comparações de similaridade, enquanto 
o segundo privilegiaria uma análise detalhada dos aspectos sócio-histórico 
da situação enunciativa.

Nesta aula, buscamos uma perspectiva de leitura dialógica e discursi-
va que relacionam o linguístico e o histórico, ou seja, pretendemos demons-
trar ao aluno que o processo de compreensão se dá através da relação do 
linguístico ao histórico e ideológico. E que os sentidos dos textos estão rela-
cionados às posições dos sujeitos que enunciam determinados enunciados 
e principalmente às condições de produção. Para Pêcheux (2009) os efeitos 
de sentido estariam relacionados às posições dos sujeitos em determinadas 
formações sociais, tendo como consequência o fato de que o mesmo enun-
ciado poderia ter significações diferentes ao serem pronunciados a partir de 
posições diferentes e que enunciados diferentes poderiam ter a mesma sig-
nificação ao serem pronunciados a partir de uma mesma posição, ou seja, os 
sentidos estariam relacionados a essas posições e as condições de produção.

Já Bakhtin (2011) nos demonstra que o processo de compreensão é 
avaliativo, pois o leitor ao tomar contato com uma obra se posiciona dian-
te dela a partir de seu ponto de vista e de sua visão de mundo já forma-
dos. Esse posicionamento variará, pois esse leitor poderá até renunciar ao 
seu ponto de vista ao tomar contato com essa obra ou não, no processo de 
compreensão, portanto poderá haver mudanças mútuas e enriquecimento. 
Sempre nesse processo haverá dois textos o que está sendo lido e o novo 
que está sendo criado no processo de compreensão, nesse contato poderá 
haver a fundição entre os textos através de uma cumplicidade cultural ou 
a imposição de um desses textos. A leitura levará em conta os discursos 
estabilizados que requerem somente um tipo de leitura (os administrati-
vos, os jurídicos etc) e os discursos não-estabilizados (filosóficos, políticos 
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e religiosos) que dão margem a outras interpretações. Porém em qualquer 
época, a maneira como lemos está relacionada aos discursos sobre leitura 
que nos influenciam e que interditam determinados tipos de ler.

A partir dessa perspectiva dialógica e discursiva sobre a leitura, per-
cebemos que a maneira como concebemos a leitura vai muito além da ma-
terialidade linguística e da identificação dessa materialidade, pois a relacio-
namos a aspectos sociais, históricos e sociológicos. Ainda segundo Rojo:

Logo, no ensino, não é mais suficiente mostrar que os outros conseguiram  
comunicar e que construíram belos objetos. Agora é preciso que os objetos 
sejam pertinentes. E pertinentes em dois sentidos: em relação às situações 
de comunicação e em relação à experiência cultural do escritor/leitor. 
Trata-se, agora, de se apropriar dos escritos para agir na vida, e isso é novo 
para a escola. ( ROJO, 2006, p.56)

Por isso propomos trabalhar com o gênero música nessa aula, pois 
não basta mostrarmos somente maravilhosos textos literários muito dis-
tantes dos usos na vida, mas trabalhar com outros também, demonstrando 
que esses textos podem ser lidos de forma não literal, levando em conside-
ração nessa leitura as posições dos sujeitos e os discursos, bem como o pro-
cesso de interdiscursividade que podemos observar ao analisar as músicas.

Portanto nos propomos a analisar músicas como a Amélia e outras 
mulheres, observando através da materialidade linguística, os discursos 
machistas e feministas que estão ali instalados de acordo com as condições 
de produção, o momento histórico e ideológico. É importante compreen-
der que os mesmos enunciados podem adquirir diferentes sentidos ao se-
rem proferidos a partir de posições diferentes.

OBJETIVOS

•	 Demonstrar como se dá o processo de interdiscursividade nas 
músicas sobre as mulheres.

•	 Refletir sobre os efeitos de sentido das músicas a partir de posi-
cionamentos divergentes dos sujeitos.
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•	 Observar os discursos machistas e feministas nessas músicas.

METODOLOGIA

Esse trabalho é proposto para alunos do 9º ano do Ensino Funda-
mental II, por causa da maturidade de leitura que podem apresentar. 

•	 Ouvir as diferentes versões com os alunos e observar qual versão 
combina com os efeitos de sentidos percebidos nas músicas.

•	 Analisar uma música com os alunos observando os processos 
de interdiscursividade e mudanças de sentidos dos enunciados 
a partir do posicionamento dos sujeitos, bem como os discursos 
sobre a mulher presente nas letras das canções.

•	 Pedir para que os alunos em grupo analisem as músicas e expo-
nha para a sala as análises.

•	 Debater as análises com os colegas.

•	 Escrita de um texto sobre a interpretação das músicas, 
relacionando-as.

•	 Sugerimos que trabalhemos com Maria, Maria ( Milton Nasci-
mento) e outros músicas que falem de mulheres.

CONTEÚDO  

Compreensão, produção de textos e debates.

MÚSICAS

Desconstruindo Amélia (Pitty)

Já é tarde, tudo está certo
Cada coisa posta em seu lugar
Filho dorme, ela arruma o uniforme
Tudo pronto pra quando despertar
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O ensejo a fez tão prendada
Ela foi educada pra cuidar e servir 
De costume esquecia-se dela 
Sempre a última a sair

Disfarça e segue em frente 
Todo dia, até cansar 
E eis que de repente ela resolve então mudar 
Vira a mesa, 
Assume o jogo 
Faz questão de se cuidar 
Nem serva, nem objeto 
já não quer ser o outro 
hoje ela é um também

A despeito de tanto mestrado 
Ganha menos que o namorado 
E não entende o porquê 
Tem talento de equilibrista 
ela é muitas, se você quer saber

Hoje aos trinta é melhor que aos dezoito 
Nem Balzac poderia prever 
Depois do lar, do trabalho e dos filhos 
Ainda vai pra night ferver

Disfarça e segue em frente 
Todo dia, até cansar 
E eis que de repente ela resolve então mudar 
Vira a mesa, 
Assume o jogo 
Faz questão de se cuidar 
Nem serva, nem objeto 
já não quer ser o outro 
hoje ela é um também
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Ai que saudades da Amélia (Roberto Carlos)

Nunca vi fazer tanta exigência 
Nem fazer o que você me faz 
Você não sabe o que é consciência 
Nem vê que eu sou um pobre rapaz 
Você só pensa em luxo e riqueza 
Tudo que você vê você quer 
Ai, meu Deus, que saudade da Amélia 
Aquilo sim é que era mulher

Às vezes passava fome ao meu lado 
E achava bonito não ter o que comer 
E quando me via contrariado 
Dizia: Meu filho, que se há de fazer

Amélia não tinha a menor vaidade 
Amélia é que era mulher de verdade 
Amélia não tinha a menor vaidade 
Amélia é que era mulher de verdade

Às vezes passava fome ao meu lado 
E achava bonito não ter o que comer 
E quando me via contrariado 
Dizia: Meu filho, que se há de fazer

Amélia não tinha a menor vaidade 
Amélia é que era mulher de verdade 
Amélia não tinha a menor vaidade                                   
Amélia é que era mulher de verdade
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Emília (Fundo de Quintal)

Eu quero uma mulher que saiba lavar e cozinhar 
E que de manhã cedo me acorde na hora de trabalhar 
Só existe uma e sem ela eu não vivo em paz 
Emilia Emilia Emilia eu não posso mais 
Ninguém sabe igual a ela preparar o meu café 
Não desfazendo das outras Emília é mulher 
Papai do céu é quem sabe 
A falta que ela me faz 
Emilia Emilia Emilia eu não posso mais

AVALIAÇÃO

Avaliaremos o trabalho de compreensão através dos debates e ar-
gumentos usados pelos discentes para demonstrar que as interpretações 
estavam bem fundamentadas.  E através da interpretação de forma escrita.
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Escola Municipal de Tempo Integral Daniel 
Batista: perspectivas criativas e inovadoras

Maria José de Pinho, UFT1  

Maria José da Silva Morais, UFT 2

Kênia Paulino de Queiroz Souza, UFT3

INTRODUÇÃO

A contemporaneidade vem sendo marcada por grandes mudanças 
nos aspectos sociais, econômicos e planetários, estes acontecimentos atin-
gem todas as conjunturas da vida do ser humano. Nesse sentido, práticas 
pedagógicas criativas e inovadoras no contexto contemporâneo fazem um 
diferencial no desenvolvimento educacional. Todavia, poucas experiências 
tem recebido a visibilidade na sociedade educativa. Tais adversidades tem 
se posicionado como empecilhos suficientes para muitas instituições de en-
sino desistir de seus ideais. Nesse sentido, quando se identifica uma insti-
tuição educadora que mesmo diante das adversidades, não desanimam e se 
propõe a enfrenta-las buscando novas oportunidades de superação.

Com a intenção de polinizar estas práticas, no ano de 2012, a Uni-
versidade Federal do Tocantins – UFT firmou dois acordos de investiga-
ção entre pesquisadores do Brasil (UFT, UEG) e pesquisadores da Espanha 
(UB) junto a Rede Internacional de Escolas Criativas – RIEC, com o projeto 
de pesquisa ‘Criatividade e Ensino: Investigação sobre práticas inovadoras 

1. Professora Doutora da Universidade Federal do Tocantins e do Programa de Pós-Graduação em Letras e no 
Programa de Pós-Graduação em Educação. Membro da Rede Internacional de Escolas Criativas – RIEC. E-mail: 
mjpgon@uft.edu.br

2. Aluna do Mestrado em Educação da Universidade Federal do Tocantins – UFT. Membro do Grupo de Pesquisa 
em Rede Internacional Investigando Escolas Criativas e Inovadoras.  E Bolsista da Capes /CNPQ. E-mail: mel.smas-
sis@gmail.com

3. Aluna Especial no Mestrado em Educação da Universidade Federal do Tocantins – UFT. Membro do Grupo de 
Pesquisa em Rede Internacional Investigando Escolas Criativas e Inovadoras. E-mail: keniaqueiroz06@hotmail.com



340   |  ANAIS - I Seminário da Rede Internacional de Escolas Criativas

da escola do século XXI4’, sob a coordenação da professora Maria José de 
Pinho, com o objetivo de investigar os indícios de práticas inovadoras e 
criativas nas escolas públicas do estado do Tocantins, dos anos iniciais do 
Ensino Fundamental.

Nessa perspectiva, o presente relato, visa resgatar, potencializar e di-
fundir as experiências educativas da Escola Municipal de Tempo Integral 
Daniel Batista no intuito de ressignificar o potencial inovador e criativo 
desta instituição.

A Escola Municipal de Tempo Integral Daniel Batista5 foi seleciona-
da como objeto de pesquisa por apresentar indicadores de possíveis indí-
cios de criatividade e inovação. A informação inicial foi através da Secreta-
ria Municipal da Educação de Palmas/TO, onde os responsáveis pelo setor 
pedagógico informaram que a referida escola vem se destacando dentre 
outras do município pelo seu humanismo e dedicação em atender toda co-
munidade educativa.

Nesse sentido, o grupo de pesquisa se direcionou a Unidade de Ensi-
no com o intuito de conhecer e analisar as informações obtidas para então 
realizar a pesquisa. Para contextualizar o universo da escola Municipal de 
Tempo Integral Daniel Batista, foi realizada  uma pesquisa documental, que 
possibilitou a coleta de dados no Projeto Político Pedagógico (PPP) e levan-
tamento dos projetos desenvolvidos. 

Além das observações iniciais o primeiro documento analisado foi 
o PPP, onde percebeu que já se tratava de um documento diferenciado, 
pois tem em seu conteúdo aspectos que atendem a visão de criatividade e 
inovação que compõe as diretrizes da RIEC, destacando-se um deles, o que 
prima por um trabalho coletivo. Portanto, acredita-se que essas experiên-
cias venham fomentar outras instituições a experimentarem um trabalho 
inovador e criativo com uma aprendizagem que se preocupa com a vida no 
e do planeta.

4. Este projeto de pesquisa é financiado Edital MCTI /CNPq /MEC/CAPES Nº 18/2012 - Ciências Humanas, Sociais 
e Sociais Aplicadas. Número do processo: 406004/2012-9

5. Está situada na 508 norte (antiga Arne 64) QI 06, alameda 11. CEP: 77080-020. Na cidade de Palmas-TO. Código 
INEP- MEC: 17026457. Fone: (63) 3218-5464 e e-mail: escoladanielbatista@gmail.com.
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INDÍCIOS CRIATIVOS E INOVADORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEM-
PO INTEGRAL DANIEL BATISTA

As Escolas Criativas e Inovadoras buscam preparar as pessoas para 
ir “além do lugar de onde partem, oferecem mais do que têm e ultrapassam 
o que delas se espera, reconhecem o melhor de cada um e crescem por 
dentro e por fora, buscando o bem-estar individual, social e planetário” 
(ZWIEREWICZ, 2012, p. 56). Nesse pressuposto, faz-se imprescindível re-
construir as experiências para aquisição de novas formas de fazer e, ainda, 
compreender que as novas práticas necessitam serem pautadas em um pro-
cesso educacional que vise o conhecimento pessoal e coletivo. 

Nesse sentido, “a professora Maria de Lourdes Abreu Lima no ano 
de 1981 plantou as primeiras sementes na comunidade do Canela, povoado 
que era localizado a 10 km de Palmas, às margens do rio Tocantins” (PPP, 
2013, p. 5). Na comunidade ribeirinha, assim denominada pelos morado-
res, nesse mesmo ano, a referida professora iniciava um trabalho voluntário 
em seu domicílio com a alfabetização de 13 alunos. Ela juntamente com o 
líder comunitário e religioso, Senhor Daniel Batista denominaram aquele 
projeto de Escola Nossa Senhora Perpétuo do Socorro. (PPP, 2013).

O contexto vivenciado pela docente era desafiador, pois, as condi-
ções apresentadas no aspecto da estrutura física e materiais da escola ainda 
precisava de muitos avanços. Percebe-se que mesmo diante das adversi-
dades, ela não desistiu, pelo contrário usou-as “como oportunidades de 
crescimento, [...] e recarrega as forças de renovação, criação e inovação”. 
(SUANNO, 2013, p. 31). Pois, as adversidades enfrentadas pela mesma, fo-
ram para promover transformações pessoais e coletivas e construir novas 
possibilidades.

No ano 2000, “em virtude da construção da UHE Luiz Eduardo Ma-
galhães houve uma desapropriação de todo o povoado de Canela, culmi-
nando no encerramento do funcionamento dessa escola nesse Distrito”. Em 
virtude dessa desapropriação, foi concedida uma casa para o funcionamen-
to da escola na cidade de Palmas aos moradores dessa comunidade. 
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Diante das especificidades da escola, outro marco importante foi 
que em janeiro de 2011 a Escola iniciou o atendimento de tempo integral 
com alunos da zona rural e urbana.  Tendo dessa forma uma oportunidade 
maior para fazer um trabalho diferenciado. 

Na perspectiva de uma escola mais humana, com características su-
peradoras de práticas que vão além das reproduções, a Escola Daniel Batis-
ta traz em seu PPP uma pretensão que se aproxima de princípios criativos 
e inovadores quando a mesma registra em seu documento dizendo que são 

Conscientes do papel de educadores e da importância de reorganizar de 
forma significativa o Projeto Político Pedagógico, a Escola busca abranger 
toda a Comunidade Escolar, os vários campos do conhecimento de forma 
crítica e global, onde todos os segmentos estejam envolvidos para despertar 
o pleno exercício da cidadania, ou seja, a formação de indivíduos partici-
pativos, responsáveis por seus direitos e deveres, e verdadeiros agentes de 
transformação da sociedade. (PPP, 2013,  p. 4)

Diante desta visão, percebe-se que a escola tem uma preocupação 
em ir além do seu espaço físico, preparando os seus alunos como um ser 
completo que necessita de conhecimentos que engloba todo o ser humano, 
“estimulando o desenvolvimento da consciência, de valores e da criativida-
de” (ZWIEREWICZ, 2012, p. 56). Para tanto, buscando o “desenvolvimen-
to da expressão de seus pensamentos e ideias sem medo, [...] valorizando 
principalmente os aspectos positivos do aluno, [...] o desempenho e o cres-
cimento individual e social de cada um, objetivando a formação do homem 
pleno” (PPP, 2013, p. 4). Tem perspectivas de uma educação humanizadora 
que atenda o ser humano para viver conscientemente neste universo, “que 
legitimam a diversidade, exploram e nutrem a solidariedade, a criatividade 
e o sentimento de compartir natural do humano, iluminam e transformam 
a vida” (ALVES, 2013, p. 66).

Para contextualizar essa realidade, faz-se necessário referenciar os 
projetos desenvolvidos pela instituição: “Momento Cívico”, “Concurso de 
Contadores de Contos e Causos”, “Nossas Raízes (folclore), “Criando Nos-
so Futuro com Arte (mosaicos, desenhos com grafites, pintura em tela)”, 
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“Aniversário da Escola (resgate da história do Canela)”, “Halloween”, “Hi-
giene”, “Festa Junina”, “Livro de Poesias” “Estudar é o Meu Maior Tesouro” 
e “Declamadores de Poesias”. Estes projetos buscam a conscientização dos 
educandos do seu papel social na instituição escolar, propiciando ainda, a 
solidariedade, socialização, conhecimento individual e coletivo, temáticas 
que abordam o cuidado com o ser humano, o contexto escolar, a comuni-
dade e o meio ambiente.

Dentre os projetos citados um dos elementos percebidos até o pre-
sente momento como prática pedagógica em destaque, refere-se ao “Pro-
jeto Estudar é o meu maior tesouro”, que envolve toda comunidade educa-
tiva, inclusive a participação ativa de parceiros locais. Este por sua vez, é 
direcionado aos discentes dos anos iniciais do Ensino Fundamental com o 
objetivo geral de “proporcionar aos alunos da Escola Daniel Batista incen-
tivos para melhorar o processo ensino aprendizagem e conscientização de 
seu papel social na escola” (PALMAS, 2013, p.3). Uma intervenção voltada 
para os alunos que ainda precisam perceber que viver em comunidade re-
quer valores sociais que melhoram o convívio em harmonia.

Outro projeto em destaque é o “Declamadores de Poesias” este tem 
como objetivo: “Viver a leitura de forma plena, prazerosa, onde o corpo fale 
mais que a timidez” (PALMAS, 2013, p. 2). No intuito de potencializar uma 
formação com autoestima elevada, apreciadores de uma boa leitura, além 
de proporcionar o crescimento individual e o trabalho em equipe tanto dos 
alunos quanto da equipe educativa, pais e comunidade.

Para tanto, o PPP desta instituição de ensino apresenta de forma 
concisa e real, o contexto histórico, as diretrizes de funcionamento, as pro-
postas pedagógicas, sua missão, conquistas e sonhos que a comunidade 
educativa anseia para cada segmento escolar. 

Dentre os sonhos, o que se refere “a prática pedagógica da escola” 
tem uma visão diferente de muitas instituições, mas sim no caminho em 
que a RIEC tem percorrido, pois sonham com “uma prática pedagógica [...] 
que promove a formação cidadã inclusiva, garantindo a todos, não apenas 
a aprendizagem de conteúdos, mas o conjunto de saberes necessários para 
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ser e conviver com qualidade social” (PPP, 2013, p. 31), ou seja, que os 
alunos adquiram competências para a vida, e sejam mais resilientes para o 
enfrentamento das adversidades.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Percebe-se que a Escola Daniel Batista tem um diferencial onde a 
mesma está caminhando para alcançar metas que favorecem não simples-
mente a alguns e sim a toda uma comunidade, pois a mesma tem uma visão 
de superar o que dela se esperam.

As mudanças são visíveis vários ideais inscritos no PPP, já se concre-
tizaram. Ressalta-se, hoje uma escola, limpa, organizada, linda, envolvida 
em meio à natureza onde todos zelam por sua conservação.

Em sua comunidade é considerada uma referência de ensino, visto 
que atende um número considerável de alunos, onde pais confiam no tra-
balho da equipe educativa, deixando seus filhos em sua responsabilidade 
durante todo o dia. Destaque também para a participação ativa dos alu-
nos nas ações propostas, tanto cotidianas, quanto nas especiais. Em todas 
as ações a Escola Daniel Batista tem demonstrado uma visão formadora e 
transformadora onde valoriza a partir da vida e para a vida.
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“Educação ambiental como ferramenta de 
recreação” uma nova abordagem pedagógica 

na rede pública de ensino
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RESUMO 

As crianças conseguem expressar suas emoções em relação ao mundo social e transformar 
sua realidade que muitas vezes é injusta devido às dificuldades que trás consigo por meio da 
brincadeira, como o elo da preservação ambiental e recreação infantil, devem ser de forma 
dinâmica, que aos olhos das crianças sejam encantador, podendo ser trabalhadas com um 
formato temático entre-se, proporcionado uma formação ética e civil desde as séries iniciais, 
caracterizando em uma abordagem pedagógica diferenciada a convencional.

Palavras Chave: Educação Infantil; Práticas Pedagógicas; Educação Ambiental; Recreação.

INTRODUÇÃO

Por meio da brincadeira a criança consegue expressar sua emoção 
em relação ao mundo social e transformar sua realidade que muitas vezes é 
injusta devido às dificuldades que trás consigo. As tendências pedagógicas 
pregam que a Educação Física deve ser inserida realmente no contexto es-
colar, deixando de ser apenas instrução física para assumir um papel mais 
efetivo no processo de desenvolvimento do indivíduo, buscando uma nova 
forma de ensinar, desde a primeira até a oitava série, incorporando uma 
nova abordagem, através do ensino, da construção do conhecimento e do 
movimento. (www.novaescola.com.br) 
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Portanto, a Educação Física pode e deve ter caráter de ensino e 
aprendizagem, garantindo aos alunos, conhecimentos práticos e conceitu-
ais, possibilitando, situações de socializações e de desfrute de atividades 
lúdicas, executando de forma satisfatória e adequada, proporcionando ale-
gria e aprendizagem. 

Sendo que a recreação ocorre à ideia de prazer, de espontaneidade. 
De acordo com a opinião de vários autores, segundo Cavalcante (apud 
Canto 2004, p. 11). Recreação é uma atividade física ou mental a que o 
indivíduo é naturalmente impelido para satisfazer necessidades de ordem 
física, psíquica e social de cuja realização lhe advém prazer e que é aprovada 
pela sociedade.

Nesta abordagem multidisciplinar buscando e junção ente a recre-
ação e educação ambiental, podemos dizer que a: Educação Ambiental é 
uma disciplina bem estabelecida que enfatiza a relação dos homens com o 
ambiente natural, as formas de conservá-lo, preservá-lo e de administrar 
seus recursos adequadamente, segundo a UNESCO (2005, p. 44). Assim, 
incluindo a EA na escola pode-se preparar o indivíduo para exercer sua 
cidadania, possibilitando a ele uma participação efetiva nos processos so-
ciais, culturais, políticos e econômicos relativos à preservação do “verde no 
nosso planeta”, que se encontram de certa forma em crise, precisando de 
recuperação urgente. 

Para Leite (2003, p. 19) na “aula do futuro” os professores deverão 
trabalhar o conhecimento “na medida da experimentação, mais aberto, 
com maior flexibilidade, a partir da seleção feita por um docente mediador 
e um aluno gestor de seus conhecimentos [...]”. Além disso, deve se levar em 
consideração a dimensão afetiva da aprendizagem, sem a qual, torna-se di-
fícil a assimilação de novos conhecimentos. Tal abordagem foi descrita por 
Libâneo ao sugerir que “o professor não apenas transmite uma informação 
ou faz perguntas, mas também ouve os alunos” (1994, p.250).

Desta forma a educação ambiental não deve apenas preocupar-se 
somente com a obtenção de conhecimentos científicos ou com campanhas 
utópicas de proteção ao meio ambiente, deve sim, propiciar um processo 
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de mudança de comportamento e aquisição de novos valores e conceitos 
convergentes a necessidade do mundo atual e suas relações com as ques-
tões sociais, econômicas, culturais ou ecológicas, assim por intermédio da 
recreação infantil, trabalharemos como o elo da preservação ambiental e 
recreação de forma dinâmica, que aos olhos das crianças sejam encantador, 
podendo ser trabalhadas com um formato temático entre-se, proporcio-
nado uma formação ética e civil desde as séries iniciais, caracterizando em 
uma abordagem pedagógica diferencia a convencional.

MATERIAIS E MÉTODOS

O projeto esta em caráter de implantação no Núcleo Municipal de 
Ensino Fundamental Monsenhor Lincoln Monteiro Barbosa, Avenida Ca-
raíba, nº 611, Setor Bela vista, Rubiataba, Goiás. As atividades propostas 
serão ministradas durante as aulas de educação física no período diurno, 
por meio de oficinas, as mesmas serão realizadas com materiais recicláveis, 
os quais foram confeccionados pelos os alunos que estão participando des-
te processo; teremos aulas usando meio liquido envolvendo brincadeiras 
aquáticas afim de despertar a consciência ambiental em relação as proble-
máticas e escassez dos recursos hídricos, nas aulas que envolvem o atle-
tismo demostraremos a importância do meio físico em quanto o ar que 
respiramos, no mesmo contexto iremos enfatizar a presença dos recursos 
florestais, enquanto a sua importância para a nossa sobrevivência e a pro-
dução do oxigênio que respiramos, assim faremos uma reflexão da necessi-
dade , quanto o uso deste bem e sua reposição por meio de reflorestamento 
junto as crianças do projeto com o objetivo ecopedagógico. 

As brincadeiras dirigidas terão ênfase no aspecto cooperativis-
ta usando atividades recreativas como cantigas roda, estafetas, jogos que 
sociabilizem os alunos enquanto uma turma homogenia, corridas,dança, 
gincanas, todas as atividades aqui propostas serão feitas com o uso de ma-
teriais recicláveis tais como; garrafas pet, meia calca, pneus, caixas de leite, 
tampinha de garrafas, disco de vinil, CDs, fitas cassete  e outros.
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RESULTADO ESPERADO

Esperamos que através deste projeto, despertaremos a conscientiza-
ção ambiental dos alunos por meio da educação física, transformando os 
alunos em cidadãos éticos e morais. 
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Educação aquática = o lúdico, a música 
e a água enquanto elementos fundamentais 
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A Escola Especial Helena Antipoff é um dos departamentos da APAE 
de Goiânia, situada no Setor Coimbra, nesta cidade. Atende com excelên-
cia, crianças com deficiências de 0 a 6 anos de idade, nos diferentes progra-
mas oferecidos, dentre eles, o Programa Primeiros Passos, voltado para a 
acolhida e orientação de pais com crianças recém-nascidas, o Atendimento 
Educacional Especializado para crianças com dificuldades de aprendiza-
gem da Rede Municipal de Educação e a Educação Infantil, conveniada 
com a Prefeitura de Goiânia. Para isso, conta com uma excelente equipe 
multiprofissional das mais diversas áreas de atuação, tanto da Saúde quanto 
da Educação. Na instituição, há também o setor aquático que oferece aten-
dimentos a todas as crianças e conta com uma equipe de oito profissionais 
de Educação Física, sendo quatro atendendo no período matutino e quatro 
no período vespertino. 
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A Educação Aquática, que é a proposta desenvolvida no setor aquáti-
co, baseia-se na perspectiva vygostkyana de que a criança desde seu nasci-
mento forma uma visão do mundo social por meio da interação com outros 
indivíduos. Nesse sentido, antes de ser internalizada pela criança, a realida-
de é construída por meio de suas relações interpessoais. É na relação mútua 
entre indivíduos, espaço e estímulo que ocorre o desenvolvimento afetivo, 
cognitivo e social da criança. Assim, percebe-se o meio líquido enquanto 
um ambiente que potencializa essa troca, pois oferece de forma “democrá-
tica”, a oportunidade de experimentar a leveza, a liberdade e o prazer.

 Para Netto e Gonzalez (1996),

pelo fato da água apresentar uma redução da força da gravidade sobre o 
corpo, a criança com necessidade educacional especial, pode mover-se com 
maior liberdade e facilidade, bem como graduar, controlar e adaptar seus 
movimentos, compreendendo as potencialidades do seu corpo e satisfazen-
do assim, suas necessidades de movimento.

Desta forma, por meio de vivências motoras e sensoriais em meio 
líquido, a criança com deficiência, é levada de forma lúdica a melhor explo-
rar o mundo que a cerca, sendo favorecida no desenvolvimento da estrutu-
ração corporal e no nível de socialização.

Partindo da ideia de que o elemento lúdico promove a aprendiza-
gem, torna-se necessário que a criança utilize o recurso do brincar para 
poder assimilar melhor o mundo a sua volta e assim fazer relações impor-
tantes com sua realidade. A brincadeira para a criança é o meio mais fácil 
para perceber suas compreensões e estimular suas aprendizagens. 

De acordo com o ponto de vista de Vygotsky (1991), as atividades 
lúdicas são fontes de desenvolvimento proximal, uma vez que a criança ao 
brincar demonstra e assume um comportamento mais desenvolvido do que 
aquele que tem na vida real. Estas tornam possível que a criança experi-
mente situações de atuação coletiva, possibilitam interações com o outro e 
vivências de papéis para os quais ela ainda não está preparada. Por meio da 
brincadeira também obterá conhecimentos, habilidades e comportamentos 
que estão latentes ou em estado de formação na criança. 
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Para viabilizar de forma mais efetiva este processo, utiliza-se a mú-
sica como facilitadora, pois é um recurso que permite a comunicação da 
criança com o outro, favorece o desenvolvimento dos sentidos e faz com 
que ela descubra suas capacidades estabelecendo relações com o ambiente 
em que vive.

Percebendo a relevância desses elementos no processo de desenvol-
vimento global da criança com deficiência, a equipe de Educação Aquática 
acredita que, quanto maior a riqueza de estímulos que ela receber melhor 
será seu desenvolvimento intelectual. Para isso, propõe mesclar os elemen-
tos da música, do lúdico e da água, na intenção de promover situações pra-
zerosas, integrativas e estimulantes para as crianças atendidas no setor. 

Partindo desses pressupostos, o trabalho a ser desenvolvido durante 
todo o ano no setor aquático da instituição é organizado por meio de temas 
definidos previamente; são planejados também momentos coletivos com 
toda a comunidade escolar e dinâmicas individuais e coletivas com músicas 
e brincadeiras adaptadas ao ambiente e às necessidades das crianças. As 
brincadeiras tradicionais ganham vida no ambiente aquático e muitas can-
tigas populares assumem novas versões. Outras versões surgem de músicas 
atuais e muito divulgadas pela mídia. 

A seleção das atividades acontece em função da fase do processo de 
aprendizagem e desenvolvimento em que a criança se encontra, do inte-
resse e de suas necessidades, do conhecimento e habilidades motoras que 
esta traz consigo e do programa a ser desenvolvido. As tarefas motoras 
têm como ponto de partida os movimentos básicos, que são estruturados 
principalmente sobre os movimentos reflexos e rudimentares que a criança 
apresenta nos primeiros anos de vida e que ocorrem no desenvolvimento 
motor da mesma com a maturação neuromuscular e através de experiên-
cias motoras. 

O desenvolvimento das atividades aquáticas semanais segue um ro-
teiro de acolhida; atividades cantadas; brincadeiras adaptadas ao ambiente; 
exercícios específicos para adaptação ao meio líquido, fortalecimento mus-
cular e trabalho respiratório; alongamento e relaxamento. Nos momentos 
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coletivos, geralmente abordando um tema, há participação de crianças e 
pais de todos os programas. O ambiente é decorado de acordo com o tema 
escolhido e atividades diferenciadas são planejadas para o momento, in-
cluindo teatro, contação de histórias e músicas/paródias também adapta-
das. O trabalho se destaca pelo grau de envolvimento da comunidade esco-
lar e pela contribuição que estas propostas têm dado ao desenvolvimento 
global das crianças, facilmente percebidos nas atividades diárias destas que 
são frequentes em relação às que se ausentam muito nos atendimentos.

O trabalho realizado por esta equipe, embora aconteça num ambien-
te diferenciado, busca apoio e respalda-se na qualidade dos atendimentos 
das demais áreas e seus respectivos profissionais que, tem contribuído gran-
demente para o desenvolvimento social, cognitivo e motor das crianças.
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ANEXO
Registro fotográfico de alguns momentos mágicos da Educação 

Aquática:
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INTRODUÇÃO

Este trabalho foi fruto das experiências desenvolvidas durante o 
Estágio Supervisionado IV do curso de Educação Física da unidade uni-
versitária Eseffego/UEG. Este estágio abrange a primeira fase do Ensino 
Fundamental, e foi realizado em uma instituição pública da rede estadual 
de ensino de Goiás. As aulas ocorreram durante dois dias na semana (terça 
e quinta), em uma turma do 4º ano com média de 30 alunos por aula na 
faixa etária de 08 a 9 anos.

Destaca-se que o Estágio Supervisionado é um componente curri-
cular extremamente importante durante a formação docente, pois assume 
um papel integrador e reflexivo sobre a práxis (PIMENTA, 1995). Além 
disso, proporciona a oportunidade do acadêmico estabelecer um processo 
de pesquisa para a compreensão da educação e dos saberes que envolvem 
o mundo do trabalho, especialmente os saberes docentes. Sendo a escola o 
campo de atuação primário do licenciado em Educação Física.

1. Acadêmicos do curso de Licenciatura em Educação Física, Universidade Estadual de Goiás. E-mail: diego-a.
silva@hotmail.com 
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3. Professor do curso de Licenciatura em Educação Física, Universidade Estadual de Goiás, unidade universitária 
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O trabalho na instituição de ensino iniciou-se com a uma análise de 
conjuntura do local para identificar os recursos materiais e pedagógicos 
disponíveis e também as concepções que norteiam Projeto Político Peda-
gógico (PPP) da escola. Após essa parte, foi elaborado um projeto de inter-
venção com a proposta dos estagiários para atuação no campo.

Para que o projeto de intervenção apresentasse propostas signifi-
cativas para o ensino no local selecionado foi muito importante conhecer 
previamente o PPP e a rotina da escola, pois a partir dessas informações 
foi possível identificar a função da Educação Física para os atores sociais 
dessa instituição. Sendo assim, ela muitas vezes era vista pelos demais 
professores como prêmio para os alunos, de modo que, o bom comporta-
mento do aluno em sala de aula era recompensado através da participação 
na aula de educação física. Portanto, a Educação Física era compreendida 
como um momento de recreação, tanto pelos alunos quantos pelos demais 
professores.

Na busca de transformação e superação dessa visão da Educação 
Física, apresentamos outra compreensão dessa disciplina, relacionando-a 
com uma reflexão da cultura corporal. De modo que, a Educação Física é 
responsável por, tematizar e problematizar diversos elementos da cultura 
corporal dentro da escola (COLETIVO DE AUTORES, 1992). 

Assim foi escolhido como conteúdo de intervenção os jogos e brin-
cadeiras e sua interface com a saúde humana. A qual foi apresentada, tema-
tizada e problematizada para os alunos durante os jogos. Nesse sentindo, 
levando em consideração a idade dos alunos, os principais objetivos das 
aulas foram promover a reflexão sobre o papel da educação física na escola 
e na saúde da população, a compreensão das diferenças conceituais e práti-
cas de exercício físico e atividade física, e a conscientização da importância 
da prática de exercício físico para a qualidade de vida. 

CAMINHOS PERCORRIDOS E RESULTADOS ALCANÇADOS

Compreendemos que a Educação Física possui diversos conteúdos 
(ginástica, dança, esportes, lutas, etc.) dentro e fora da escola. Porém, tam-
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bém é de sua responsabilidade trabalhar com a promoção de saúde, pelo 
fato de proporcionar diversos benefícios a saúde. 

A Educação Física deve discutir de forma aprofundada os elementos 
que estão ligados à saúde, como: os exercícios físicos, os espaços públicos 
de promoção da saúde, lazer, o mundo do trabalho, a educação, transporte 
e os outros fatores correlacionados com a saúde (DEVIDE, p. 142, 2002). 
Buscando a formação de cidadãos críticos e autônomos, que possam en-
tender a saúde nos seus aspectos, físicos, sociais, psicológicos, econômicos 
e políticos. 

Para trabalhar a saúde na escola foi proposto um conceito de saúde 
que supere, o conceito limitado de saúde como ausência de doença. Para 
isso, utilizamos a definição de saúde como:

(...) condição humana de dimensões físicas, sociais e psicológicas, caracteri-
zadas num continuo com polos positivos e negativos. A saúde positiva seria 
caracterizada como a capacidade de ter uma vida dinâmica e produtiva, 
confirmada geralmente pela percepção de bem-estar geral, enquanto saúde 
negativa estaria associada com riscos de doenças, morbidade e, no estremo, 
com mortalidade prematura (NAHAS et al. 2000, p.49-50).

Iniciamos as intervenções utilizando o método de tempestade de 
ideias para identificar e entender os conhecimentos prévios dos alunos so-
bre a temática saúde. Muitas respostas dos alunos relacionavam a saúde 
com o esporte e exercício físico. Para eles, o que não era saúde estava rela-
cionado à doença.

Após analisarmos o entendimento dos alunos sobre saúde, começa-
mos a intervir pedagogicamente. Primeiro, apresentamos em sala de aula 
a diferença entre exercício físico e atividade física, e em seguida durante a 
parte prática foi realizadas atividades que demonstravam o que era exercí-
cio físico e o que era atividade física, e a diferença entre ambos. Buscamos 
conscientizar os alunos da importância dos exercícios físicos para o apri-
moramento da saúde. Em algumas atividades como, por exemplo, a brinca-
deira Escravos de Jó foi utilizada para explicar a agilidade, as diferenças de 
velocidade de cada pessoa e a necessidade de respeito ao ritmo do próximo; 
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a brincadeira pique palmas consistia em um pegador “cego” (com os olhos 
vendados) enquanto os outros colegas deveriam bater palmas para indicar 
o local onde estavam. Essa brincadeira foi pensada para demonstrar as li-
mitações de um indivíduo cego e as diferenças de movimentação utilizando 
o sentido da audição para orientação espacial do corpo humano.

Em seguida trabalhamos com noções de alimentação saudável, ini-
ciamos o conteúdo com a utilização do método tempestade de ideias, para 
identificar e entender os conhecimentos prévios dos alunos sobre alimen-
tação saudável e não saudável, e sua interface com a saúde. Após esse mo-
mento, foram realizadas atividades práticas que demostraram a diferença 
dos alimentos saudáveis com os não saudaveis. Um exemplo das atividades 
realizadas foi uma variação do “jogo da velha”, no qual, desenhamos o “jogo 
da velha” no piso quadra e em seguida separamos as equipes com várias 
imagens de alimentos. Para formar a sequência certa o “X” era represen-
tado pelas imagens de alimento saudável, e o “O” por imagens de alimen-
to não saudáveis. Outra atividade impressa foi entregue para relacionar as 
imagens de alimentos, com a palavra saudável e não saudável, sendo discu-
tida depois junto com os alunos. 

Por fim, trabalhamos com a temática “limites e possibilidades do 
corpo”, onde os alunos aprenderam através das brincadeiras os limites de 
seus corpos, sendo o mais discutido a agilidade. Porém, foi trabalhada a 
necessidade de saber esperar o outro e o respeito pela diferença entre as 
pessoas.

No último dia de aula, foi indagado aos alunos o que foi ensinado 
durante todas as intervenções, desse modo, realizamos uma avaliação da 
apropriação dos conhecimentos da turma a respeito do conteúdo traba-
lhado, também ocorreram avaliações durante todo o processo, através de 
atividades escritas e discussão.

No decorrer da intervenção, as aulas eram organizadas da seguinte 
forma: no início da aula os conteúdos eram relembrados e relacionados 
com os conteúdos da aula atual para correlacionar com o próximo tema. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Entedemos que, a temática saúde é relavante para a formação do in-
divíduo e para o seu bem estar, e assim faz-se necessário à inserção desse 
tema na escola, e ainda na primeira fase do ensino fundamental, pois a 
saúde envolve um processo contínuo de aprendizagem e tomada de decisão 
(DEVIDE, 2003). 

Desse modo, é relevante inserir a discussão sobre os hábitos saudá-
veis na infância, pois a criação desses hábitos pode influenciar positiva-
mente na vida das crianças e de suas famílias.  Para isso, a saúde deve ser 
apresentada na sua multiplicidade que envolvem os seus aspectos físicos, 
socias, culturais e pscicológicos. Portanto, acreditamos que, a temática saú-
de na escola deve ser constantemente retomada durante o processo de es-
colarização. De modo que, é preciso um compromisso da Educação Física 
como veículo de educação para a saúde na escola (DEVIDE, 2003). 

O presente trabalho alcançou seus objetivos trabalhando com os alu-
nos uma compreensão de saúde além do conceito de doença, e as possibili-
dades de benefícios do exercício físico. 

A saúde foi discutida durante as aulas sem excluir os elementos da 
cultura corporal, por acreditarmos que, saúde é um tema complexo e para 
tanto, devemos discuti-la respeitando o desenvolvimento escolar do aluno 
e suas possibilidades de apropriação da discussão. Por isso, compreende-
mos a importância de se trabalhar os jogos e brincadeiras na interface com 
outros conteúdos, pois quando a criança brinca ela atua de maneira mais 
avançada e compreende melhor as relações estabelecidas (COLETIVO DE 
AUTORES, 1992).  

Como limites enfrentados no trabalho, reconhecemos o pouco nú-
mero de intervenções, o que impossibilitou a realização de uma discussão 
mais aprofundada sobre a saúde, porém acreditamos ter dado os primeiros 
passos para a compreensão em busca da promoção da saúde.  Além, des-
sa dificuldade, também enfrentamos a resistência em inserir um contéudo 
novo, alterando a “cultura de recreação” da aula de Educação Física na in-
situição selecionada.  No entanto, ao final do processo foi possível reco-
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nhecer a adoção de conhecimentos e práticas relacionadas aos conteúdos 
trabalhados, o que reflete a compreensão dos mesmos.
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Educação infantil: lugar de encantamento 
e experiências... Quer embarcar?

Diana Sueli Vasselai Simão1

Vera Lúcia Simão2

Vera Lúcia de Souza e Silva3

O cotidiano educativo é um reino de possibilidades. A vida é um reino de 
possibilidades. Não façamos dele e dela uma dura canção, repetitiva, amar-
rada mecânica. Transformemos essa possibilidade num hino de invenção, 
lembrando sempre que a todo o momento precisamos sonhar para criar.  
(OSTETTO , 2004, p. 94).

A Educação, em especial a Educação Infantil, é composta por ele-
mentos criativos e inovadores desde um olhar transdisciplinar e ecofor-
mador. Podemos observar nesta etapa, uma adversidade bastante peculiar 
que se transforma em oportunidade, à medida que brindamos o trabalho 
na educação infantil com total intencionalidade no fazer pedagógico, pau-
tado por um trabalho responsável para que a criança se desenvolva em seus 
aspectos físico, pedagógico e social sem que a educação fique romantizada 
ou ao acaso. 

No espaço de educação infantil, aprender é um exercício constante, 
onde o professor precisa estar atento e preparado para construção do saber. 
Investir nas dimensões cognitivas e imaginárias ajuda a criança a refletir, 
a escolher, a organizar seu pensamento de maneira que possa sintetizar as 
ideias mais significativas em um exercício de apropriação de conhecimen-
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to. Por estas razões, pensamos no ambiente da educação infantil como pro-
posta educativa vinculada a uma prática significativa.

Este texto objetiva descrever ações realizadas em um Centro de Edu-
cação Infantil – CEI – público no município de Blumenau-SC, principal-
mente no que se refere à temática do espaço como mediador de aprendiza-
gens. O coletivo deste CEI tem grande ligação com a organização do espaço 
e com isso tem-se provocado a fazer experiências constantes e inovadoras 
de diversificar os materiais, a forma, o tempo, os lugares, buscando cami-
nhos para criar e assim descobrir novos olhares para o espaço educativo. 

Conhecer o mundo material e social estimula a criança a experimen-
tar, a perguntar, a interessar-se a sua maneira pelo que vê, amplia seu reper-
tório cultural e apresenta um aprender mais complexo e transdisciplinar. 
Pois, concebemos que:

a estimulação criativa é uma responsabilidade social e um valor educativo 
social comprometido com nosso tempo. Ele é o norte de todo o sistema 
educativo aberto do futuro. Nossa sociedade, dado o número de problemas 
que você tem não se pode dar ao luxo de perder o potencial criativo subja-
cente em cada ser humano. (TORRE, 2003, p. 27, tradução nossa)

Entendemos a criança como uma corporeidade viva (MATURANA, 
1999), pois a biologia nos ensina que o Ser e o Conhecer estão imbricados 
em nossa corporeidade e que, por isso precisa ser reinventada a cada dia. 
Assim, diversificar os espaços é uma forma de enriquecer e dar oportuni-
dade à criança de aprender e viver todas as suas potencialidades e experi-
ências. É nesta singularidade do Centro de Educação Infantil Hilca Piazera 
Schnaider que acontecem as oportunidades de repensar cotidianamente a 
organização do espaço e as respectivas vivências nos mais variados movi-
mentos. Pois, entendemos que ensinar não é apenas instruir, mas criar um 
ambiente experiencial, criar condições ou circunstâncias de aprendizagem 
para que o processo de aprender realmente aconteça, como afirmam Matu-
rana e Nisis (1995).

E assim experimentamos o novo, o desconhecido, nos desafiamos a 
arquitetar quinzenalmente ou mensalmente novos espaços, pois entende-
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mos que o conhecimento construído é produto de uma cooperação global 
(MORAES, 2008) que ocorre em todo o ser, que envolve nossas memórias, 
nossas emoções, o que acontece no presente, assim como nossa intuição, 
imaginação e certamente a razão. As ações são desenvolvidas por duplas 
de professoras, com o desafio de ampliar ainda mais o brincar das crianças, 
sendo algumas das provocações realizadas pelas professoras: elásticos, pos-
sibilitando vários movimentos; cordas com pneus, com escadas, com nós, 
para auxiliar a subir nas árvores e fazer acrobacias; tenda musical, tenda de 
artes plásticas, malhas para pendurar-se e explorar a corporeidade; caixas 
de vários tamanhos; construções ao redor das árvores como cabanas, suge-
rindo atividades com diversificados materiais em vários ambientes a serem 
explorados (Figuras 1 e 2). 

Figura 1 – Cabanas armadas com tecidos 
Fonte: Arquivo do CEI.

Figura 2 – Exploração de tintas 
confeccionadas com diferentes materiais 
Fonte: Arquivo do CEI.

Isso nos remete à importância da diversificação de atividades, de-
fendida por Torre (2013) quando afirma que ao enfatizar os métodos e es-
tratégias criativas, as aprendizagens são uma consequência, fruto natural 
dos ambientes gratificantes da aprendizagem. As malhas e as cordas têm 
sido um material bastante utilizado, diferenciando o uso do espaço, pro-
pondo novas alternativas e rompendo com o material comumente utilizado 
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na educação infantil, na maioria das vezes muito focado na antecipação da 
escolarização. 

Nesta caminhada tivemos erros, acertos, medos, angústias, esperan-
ças, mas fomos em frente, buscamos leituras, formadores, oficinas que pu-
dessem permitir experiências significativas, em que o fazer reflexivo seria o 
maior desafio. E na medida em que as propostas teóricas se alinhavam com 
as experiências do nosso fazer, algo novo surgia no imaginário fazendo-
-nos acreditar na possibilidade de inovar e de nos reinventar, considerando 
assim as diferentes linguagens das crianças e dos adultos. 

Larrosa (2003) contribui com nossa reflexão quando diz que per-
passa nossos pensamentos, e nos questionamos sobre muitas coisas, dialo-
gando sobre concepções e práticas na educação infantil.  E a partir destes 
diálogos vamos construindo e reconstruindo novos espaços, mais humani-
zados, de libertação e não de opressão tão comuns em práticas educativas 
atualmente.  

É preciso olhar o espaço na perspectiva de desafiar a criança com 
os mais variados materiais (Figuras 3 e 4). Também organizamos muitos 
movimentos que promovem oportunidade de interações entre crianças de 
faixas etárias diferentes, pois são pensadas e vistas como únicas.

Figura 3 – Crianças explorando cascas 
de frutas e verduras.
Fonte: Arquivo do CEI.

Figura 4 – Brincadeiras no espaço 
externo. 
Fonte: Arquivo do CEI.
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Temos nos desafiado a ressignificar os momentos das refeições, pro-
curando oferecer às crianças integração, também nesse horário tão impor-
tante que é o da alimentação, estamos ampliando a autonomia deixando 
que se sirvam das saladas, perguntando sobre o alimento para que possam 
fazer a escolha, instigando a autonomia. As crianças recebem este espaço 
com todo um cuidado na colocação dos pratos, toalhas, alimentos, prepa-
rado pelas serventes, fazendo desse ambiente um espaço de humanização. 
Buscamos, desta forma, que vivenciem a presença de colegas de diferentes 
idades e turmas incentivando a responsabilidade e o aprendizado pela troca 
de experiências. Percebe-se, ainda, uma responsabilidade mútua com rela-
ção ao espaço entre a as crianças e a equipe de docentes, pois, como apregoa 
Lima (1989), o espaço precisa ser pensado pelo adulto, no entanto, é neces-
sário deixar brechas para que as crianças as preencham. Por isto, no que se 
refere às muitas discussões sobre a educação da infância, o espaço tem sido 
uma ferramenta fundamental para se pensar a educação das crianças e suas 
aprendizagens. 

E assim vamos ampliando nosso olhar, num estudo que dialogue com 
todas essas inquietações, arriscando passos, descobrindo coisas, sentindo, 
vivendo cada dia. Provocando sensações, sentimentos, que perpassam nos-
so fazer poético, podemos definir nossos dias assim: Tantos desejos. Muita 
curiosidade fora de sala. Outros espaços e nosso conhecimento onde fica? Nas 
sensações, olhares atentos, muitas descobertas, lembranças, histórias, poesias, 
sonhos, encontros, possibilidades...Pois é necessário ousar, experimentar, lu-
tar, crescer, buscar. Compartilhando cada dia diferente. Assim, neste projeto 
de ampliação das possibilidades e das potencialidades do espaço como me-
diador de aprendizagens crianças e adultos têm aprendido juntos. Reflexões 
de um coletivo que: viveu, sentiu, aprendeu, descobriu...     
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Elementos mediadores em brincadeiras

Poliana Carvalho Martins1

Unidade de Educação Infantil CEPAE/UFG

Este texto visa apresentar uma experiência de atividade de brincadei-
ras realizada na Unidade de Educação Infantil com crianças de um a três 
anos dentro da área de brinquedos e brincadeiras do currículo da referida 
instituição durante o primeiro semestre de 2010. Busca ainda discutir o pa-
pel do adulto e de diferentes elementos mediadores como histórias, música, 
objetos que podem auxiliar as crianças a conseguirem seguir as regras das 
brincadeiras e a entrarem em brincadeiras simbólicas.

No entanto, sentimos a necessidade de contextualizar melhor a ins-
tituição onde a experiência foi realizada no intuito de melhor situar o leitor 
na proposta desta unidade. Segundo Ferreira (2009) esta é uma instituição 
de educação infantil que funciona ininterruptamente das 7h às 18h e atende 
crianças de 0 a 4 anos em período parcial ou integral (o dia todo), depen-
dendo da necessidade da família e da disponibilidade de vagas ofertadas. 
Os agrupamentos são organizados por faixa etária.

Esta instituição de educação infantil organizou seu projeto político 
pedagógico a partir dos debates de seu coletivo de educadores e das várias 
assessorias pedagógicas que teve durante seus vinte e quatro anos de exis-
tência e define seu currículo como organizado em “áreas de experiência”. 
Baseado em Bassedas (1999, p. 67) compreendemos que as áreas de experi-
ência remetem “ao sentido experiencial que a aprendizagem e a construção 
da própria identidade possuem; por outro, reforça a necessidade de atender 
ao caráter global, tanto da realidade que a criança irá conhecer como da 
própria aproximação a tal realidade”. A UEI/UFG propõe cinco áreas de 
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experiência para a criança vivenciar: artes, musica, linguagem, passeio e 
brinquedos e brincadeiras e se articulam por temáticas ou projetos de tra-
balho. Cada área é coordenada por educadoras que desenvolvem atividades 
em momentos específicos.

Martins (2004) aponta cinco princípios que buscam nortear a prática 
na UEI/UFG: o respeito à criança, a interação, a organização do espaço físi-
co, a mediação do adulto e o diálogo aparecem como importantes elemen-
tos do trabalho pedagógico junto às crianças. O referencial teórico adotado 
explicitamente pela equipe é Vygotsky, buscando organizar-se dentro da 
teoria sócio-histórica. 

Inseridos neste contexto, realizamos intervenções na área de experi-
ência de brinquedos e brincadeiras durante o primeiro semestre de 2010. A 
equipe responsável era composta por uma educadora técnica em assuntos 
educacionais formada em educação física, uma professora substituta e um 
estagiário, estes últimos com formação em pedagogia.

Para o desenvolvimento do trabalho a equipe se instrumentalizou e 
elaborou um plano de ação para o referido período que orientasse concei-
tualmente a equipe, definindo um ponto de vista operacional para o traba-
lho. Nesse sentido, o “Plano de Ação de Brinquedos e Brincadeiras 1° Se-
mestre de 2010” colocou a necessidade de se conceituar jogo, brincadeira e 
brinquedo para favorecer a atuação do professor/educador nesta área, visto 
que a brincadeira é uma atividade social, e não natural. Ao mesmo tempo, 
pontua a dificuldade desta tarefa, já que estes são termos polissêmicos, que 
muitas vezes se misturam em nossa cultura. Segundo Kishimoto (2006) o 
uso indiscriminado desses termos também nos leva a supor que há um 
pouco aprofundamento nesta área. Assim, adotamos a caracterização do 
jogo proposta por essa autora:

1 - liberdade de ação do jogador ou caráter voluntário, de motivação in-
terna e episódica da ação lúdica; prazer (ou desprazer), futilidade, o “não-
-sério” ou efeito positivo; 2 – regras (implícitas ou explícitas); 3 – relevância 
do processo de brincar (o caráter improdutivo), incerteza dos resultados; 
4 - não-literalidade, reflexão de segundo grau, representação da realidade, 
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imaginação e 5 – contextualização no tempo e no espaço” (Kishimoto, 2006, 
p. 27) .

E aceitamos a conceituação de Kishimoto (1998) para desfazer a 
miscelânea de conceitos:

...o brinquedo contém sempre uma referência ao tempo de infância do 
adulto com representações veiculadas pela memória e imaginação. O vocá-
bulo “brinquedo” não pode ser reduzido à pluralidade de sentidos do jogo, 
pois conota criança e tem uma dimensão material, cultural e técnica. En-
quanto objeto, é sempre suporte de brincadeira. É o estimulante material 
para fazer fluir o imaginário infantil. E a brincadeira? É a ação que a criança 
desempenha ao concretizar as regras do jogo, ao mergulhar na ação lúdica. 
Pode-se dizer que é o lúdico em ação. Desta forma brinquedo e brincadeira 
relacionam-se diretamente com a criança e não se confundem com o jogo. 
(Kishimoto, 2006, p. 21). (grifos da autora)

Também concordamos com a autora quando ela busca avançar na 
conceituação e propõe o conceito do “jogo infantil”, que abarcaria as vivên-
cias da criança, e não as confundiria com outras formas de jogo:

...o brinquedo será entendido sempre como objeto, suporte de brincadeira, 
brincadeira como a descrição de uma conduta estruturada, com regras e 
o jogo infantil para designar tanto o objeto e as regras do jogo da criança 
(brinquedo e brincadeiras). (Kishimoto, 1996, p. 7). (grifos nossos)

Baseados nestas concepções teóricas, optamos por trabalhar com 
conteúdos da brincadeira de faz-de-conta, por acreditar que esse tipo de 
brincadeira é a principal atividade que impulsiona o desenvolvimento da 
criança em idade pré-escolar, apresentando-se como atividade principal 
deste período (Leontiev, 2006). Segundo o autor: “A atividade principal é, 
então, a atividade cujo desenvolvimento governa as mudanças mais impor-
tantes nos processos psíquicos e nos traços psicológicos da personalidade 
da criança, em um certo estágio do seu desenvolvimento”. Isso não quer di-
zer que esta seja a atividade em que a criança passe mais tempo, mas é a que 
lhe proporciona maiores saltos qualitativos, contribuindo assim para que a 
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criança consiga dominar seus impulsos imediatos, seguir regras e abstrair-
-se das determinações objetivas.

Atentos a este processo, os educadores buscaram mediar esse proces-
so, cientes de que ele não é “natural”, não é dado pela maturação orgânica, 
nem é um exercício solitário da criança que “fantasia”; mas é desenvolvi-
do na apropriação da criança pela cultura que a cerca junto com parceiros 
mais experientes. 

Como trabalhamos com um agrupamento heterogêneo de crian-
ças muito pequenas (as atividades eram propostas para crianças de 01 a 
03 anos), também nos inquietava as possibilidades dessas crianças conse-
guirem seguir as regras das brincadeiras, sejam elas populares ou de faz-
-de-conta. Para facilitar essa entrada da criança na brincadeira buscamos 
trazer em cada encontro, além da participação ativa dos adultos, elementos 
mediadores (objetos, histórias, músicas, adereços, etc.) que facilitariam a 
criação de um contexto simbólico e propiciariam às crianças menores de 
quatro anos se envolverem nas regras e papéis propostos. 

As intervenções aconteceram nas seguintes datas e com os seguintes 
mediadores:

Data Atividade Elemento mediador

27/01/10 Trilha de obstáculos e camin-
hada pela Creche e contação de 
histórias 

História

04/02/10 Brincar de imitar animais e conto 
popular “A dona baratinha”

História e ilustrações do livro de 
animais

24/02/10 Brincar de esconde-esconde e 
história literária “As pintas do 
preá”

História e ilustrações do livro

17/03/10 Brincar de casinha e História 
literária “Tanto,tanto”

História e espaço organizado em 
ambientes de uma casa

(Continua)
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24/03/10 Brincar de casinha e mãe/filho e 
Música “Eu” da palavra Cantada 

Música e espaço organizado em 
ambientes de uma casa, cueiros 
como objetos mediadores da brin-
cadeira de mãe/filho e fogões e 
panelinhas.

14/04/10 Brincar de casinha, supermer-
cado e hospital

Espaço organizado em ambientes 
de uma casa, supermercado e hos-
pital.

12/05/10 Brincar de fita Cores marcadas nas mãos das cri-
anças

17/06/10 Jogar futebol e História “O dono 
da bola”

História e ilustrações do livro or-
ganização do espaço (demarcação 
do campo).

Podemos observar que foram utilizados vários elementos para fazer 
a mediação da criança com a atividade proposta: a história (seja conto po-
pular ou história literária), ilustrações, brinquedos, música, tinta e outros 
objetos. Percebemos que os elementos foram facilitadores em pelo menos 
dois momentos: inicialmente para chamar a criança para a atividade, e de-
pois ao propiciar um suporte no qual as crianças desenvolveriam as regras 
das brincadeiras em suas ações. Temos como exemplo, a quinta interven-
ção onde paninhos serviram de “cueiros” para enrolar os bonecos/filhos, 
propiciando que as crianças recriassem as condutas de mãe/filho. Outro 
exemplo bem sucedido do mediador como objeto aconteceu na sexta in-
tervenção, onde as crianças desempenharam as ações pertinentes a cada 
ambiente (casa, supermercado e hospital) de acordo com os brinquedos e 
objetos aí dispostos.

Observamos também que nas intervenções onde a história (popular 
ou literária) foi o elemento mediador criou o ambiente simbólico para ser-
vir de contexto para a brincadeira e possibilitou que as crianças cumpris-
sem as regras de brincadeiras tradicionais. Pudemos observar isso de forma 
mais explicita nas brincadeiras de esconde-esconde e de futebol.

Um desafio foi a brincadeira de fita, que é típica de Goiás, e que en-
volve regras muito definidas (um jogador escolhe e “compra” uma fita de 
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determinada cor), onde o único elemento mediador foram as cores pin-
tadas nas mãozinhas das crianças (cada criança era uma fita de uma cor).  
Notamos que nesta situação só as crianças mais velhas conseguiram brin-
car, mesmo com auxilio do elemento mediador.

Outra observação importante que percebemos na análise dos relató-
rios das intervenções feitas durante o semestre foi o papel dos adultos nas 
brincadeiras, que se colocou como o elemento mediador mais importan-
te para possibilitar a criança apreender as regras das brincadeiras. Rossler 
(2006, p. 57) confirma essa tese ressaltando que:

Ao brincar a criança nunca está, portanto, inteiramente sozinha, num mun-
do à parte do mundo dos adultos ou mesmo tentando dele fugir. A brin-
cadeira não é uma atividade alucinatória. Ao contrário, brinca para poder 
dominar e penetrar nesse mundo, que é um mundo social. Brinca para ser 
um adulto. Direta ou indiretamente, o universo dos adultos sempre esta-
rá presente nas atividades lúdicas das crianças, determinando sua forma e 
seu conteúdo, interfiramos nelas [brincadeiras] ou não. O papel do adulto 
nessa atividade é nesse sentido, muito mais significativo e central do que se 
supõem nas principais abordagens psicológicas e pedagógicas do momento.

Ao término desta experiência acreditamos que é possível trabalhar 
com os brinquedos e brincadeiras de forma não espontaneista e sem buscar 
resultados meramente voltados para o desenvolvimento motor, conside-
rando essa área como um conhecimento a que as crianças têm direito.  Para 
tanto, cabe ao professor dominar este conteúdo de forma a utilizá-lo com 
propriedade, fugindo dos receituários de jogos e sabendo qual o seu papel 
no desenvolvimento infantil. Assim, socializamos nossa experiência no in-
tuito de fomentar o debate sobre como pode se dar a inserção dessa prática 
pedagógica no cotidiano das instituições de educação infantil. 
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Ensinando ciências com práticas cotidianas

Ranib Aparecida dos Santos Lopes1

O presente trabalho visa apresentar algumas práticas desenvolvidas 
nas aulas de Ciências da Natureza com estudantes da II fase do Ensino Fun-
damental. A ciência diz respeito a todos e está presente no nosso cotidiano. 
Fazer ciência consiste em ser curioso, observar, questionar-se sobre como 
as coisas funcionam, procurar respostas, experimentar e aprender, apren-
der a interpretar a evidência experimental, a concluir e relacionar. 

Acreditando que o processo ensino aprendizagem de Ciências da 
Natureza se torna mais significativo quando este se desenvolve por meio 
de atividades cotidianas e as metodologias de ensino nesta área não são 
exclusivas das práticas desenvolvidas em laboratório, o ensino de Ciências 
não pode mais ser visto como a memorização dos conhecimentos prontos, 
disponíveis em livros ou como o desenvolvimento de algum método rígi-
do de observação, formulação de hipóteses, elaboração de experimentos e 
conclusões. O trabalho com metodologias diferenciadas possibilita a assi-
milação e a compreensão dos conceitos científicos – conteúdos e a constru-
ção do conhecimento. 

A ciência é um processo e requer diferentes fazeres, isto nos induz a 
pensar que para ensiná-la precisamos de muitos recursos. Porém, se esti-
vermos imbuídos no ensino de uma ciência viva, que desperte nos estudan-
tes o interesse pelo conhecimento, com um simples elemento do dia-a-dia e 
dispondo de recursos simples podemos orientar a aprendizagem significa-
tiva de Ciências da Natureza. 

1. Aluna do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências - Mestrado profissional em Ensino de Ciências da 
Universidade Estadual de Goiás
Ranib Aparecida dos Santos Lopes – ranib.lopes@hotmail.com 
Orientadora: Solange Xavier dos Santos - Solange.xavier@ueg.br 
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Durante minha atuação enquanto professora de Ciências no perío-
do de 1996 a 2008, em duas escolas da rede pública estadual e uma da rede 
privada no município de Caldas Novas, que apresentavam diferentes rea-
lidades, tanto de sua clientela, quanto das condições de para-didáticos e 
pedagógicas para o ensino. Uma contava com uma sala específica e diversos 
equipamentos para o laboratório de Ciências. Outra escola dispunha do 
laboratório móvel – autolabor que foi entregue às escolas pela Secretaria de 
Estado da Educação com alguns equipamentos e produtos básicos –, mas 
não contava com o espaço para a realização das atividades, então o profes-
sor deveria realizá-las em sala de aula. A terceira escola não contava com 
recursos para a realização das aulas, porém tinha um amplo espaço com 
área verde e um projeto de apoio ao professor na realização das propostas 
de atividades extras classe. Nesse contexto, desenvolvi meu trabalho priori-
zando a realização de atividades diferenciadas para o ensino de Ciências e 
fazendo as adequações consideradas necessárias para garantir a qualidade 
no processo ensino aprendizagem. 

Portanto, proponho, por meio de comunicação oral e fotografias, 
apresentar algumas experiências de ensino vivenciadas com turmas de En-
sino Fundamental com as quais constatei resultados positivos na promoção 
da aprendizagem. Dentre elas, destaco: realização de atividades práticas em 
sala de aula e no laboratório com momento pesquisas e apresentações para 
que os estudantes pudessem construir e demonstrar o seu conhecimento; 
aulas de campo em regiões urbanas e rurais, passeio ao Parque Estadual da 
Serra de Caldas para observação e estudo sobre a degradação e importância 
da valorização e preservação do meio ambiente; visita à região do córrego 
Caldas para estudo da degradação das margens e do leito do córrego, resul-
tando em ação de plantio de mudas de árvores para recuperação da área de 
mata ciliar, projetos de estudo de temas geradores integrando estudantes de 
diferentes séries: projeto: “Plantar, colher e comer” durante o qual foi rea-
lizado o preparo do solo, plantio e acompanhamento do desenvolvimento 
do milho e o processo de produção da pamonha que envolveu as turmas de 
1º ao 8° EF; concurso de pipas em parceria com o professor de Matemática 
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para estudo do ar e de tópicos de Geometria; atividades práticas utilizando 
materiais simples e que despertam o interesse e a compreensão dos temas 
estudados.  

Ciente de que, diante da realidade contemporânea, faz-se necessário 
ajudar o estudante a redimensionar seu pensamento, de modo que aprenda 
por meios de construção e reconstrução de conceitos, habilidades, atitudes 
e valores, considero importante socializar tais experiências.
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Entreatos: arte teatral e língua 
portuguesa em conjunção

Icaraí Daiane Santana1, UFG

TEMA

Essa proposta de projeto de ensino que vincula a arte teatral à apren-
dizagem da língua portuguesa no ensino fundamental (Ciclos I, II e III) tem 
como tema a formação integral do ser humano. No contexto contemporâ-
neo de semiformação socializada pela indústria cultural, o pensamento, a 
linguagem e a sensibilidade são atrofiados e em seu lugar se instalam o pen-
samento instrumental, a dessensibilização pelo que é humano, a pobreza 
das formas expressivas do corpo e da palavra escrita ou falada2. O processo 
de formação na sociedade se reflete na escola pela forma como se concebe 
o currículo, geralmente fragmentado, e a organização do trabalho peda-
gógico, disperso em disciplinas isoladas. Em Goiânia- GO, desde 2001, a 
Rede Municipal de Educação adotou em todas as escolas a organização em 
ciclos de aprendizagem buscando melhor qualidade na educação, porém, 
a Avaliação Diagnóstica realizadas pela Secretaria Municipal de Educação 
(SME) em 2011 revelam uma situação que se repete ao longo dos anos, 
especialmente na escola pública. Dos alunos que participaram da avaliação 
(turmas C a I), em média, os alunos não ultrapassaram 50% de acerto nas 
questões de múltipla escolha relacionadas a um texto que, evidentemente, 
requer habilidades de leitura, compreensão, conhecimentos gerais e a capa-
cidade de relacionar texto e experiência. Na avaliação da produção de texto: 

Os dados indicam que, após dois anos de escolarização, cerca de 1/3 dos 
alunos das turmas C não haviam se apropriado da escrita alfabética e, após 
três anos, cerca de ¼ dos alunos da turma D não se apropriaram ou o fi-

1. Professora pedagoga do município de Goiânia e do Estado de Goiás. Especialista em metodologia do ensino 
fundamental. Mestranda em Educação (UFG). grandearvore80@gmail.com

2. HORKHEIMER, M.; ADORNO, T. W. Dialética do Esclarecimento. Rio de Janeiro: Zahar, 1985.
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zeram de forma parcial. São dados preocupantes na medida em que indi-
cam a média, ocorrendo turmas com mais de 50% de alunos nessa situação. 
Observa-se ainda que nos ciclos II e III, o desempenho em relação ao uso 
da escrita padrão é baixo [ ]. Esses indicadores são agravados, uma vez que 
os textos produzidos carecem de coesão e coerência e informatividade. (RE-
VISTA SME, 2011, p.44)

Essa proposta busca articular objetivos de ensino e aprendizagem na 
perspectiva da formação integral do ser humano (intelectual, ética e estéti-
ca), ao mesmo tempo que o forma também na especificidade das habilida-
des requeridas para compreensão, interpretação e ação no mundo letrado 
da cultura em que está inserido, através do aprendizado significativo da 
língua materna.

JUSTIFICATIVA

Propomos um projeto de ensino que articule a arte teatral e língua 
portuguesa como possibilidade formativa da linguagem sensível, gestual, 
oral e escrita, para reflexão e  pensamento crítico.  Buscamos a formação 
estética aliada à formação das capacidades expressivas e comunicativas 
passíveis de reflexão e construção nas aulas de língua portuguesa e teatro. 
Observamos na contemporaneidade a preocupação com uma formação 
instrumental que não viabiliza a formação integral do ser humano e que 
não consegue se quer atingir o objetivo de tornar os cidadãos competentes 
no uso da língua materna. A maioria das crianças chega à segunda fase do 
ensino fundamental sem competência lingüística para ler, interpretar ou 
escrever textos simples. Não raras vezes, essa inabilidade perdura durante o 
ensino médio e até nos cursos de graduação.

Embora os objetivos preconizados pelos Parâmetros Curriculares 
Nacionais (PCN’s), pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDB 9394/96) e os Projetos Político-Pedagógicos das instituições educa-
tivas sejam a educação omnilateral, a formação do cidadão crítico-partici-
pativo, o ensino de arte ainda é desconsiderado como dimensão formativa 
por muitos educadores, pais e pelos responsáveis pelas propostas curricu-
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lares para educação infantil, fundamental e ensino médio.  O texto da nova 
LDB não explicita as diferentes linguagens artísticas que compõe “o ensino 
de arte” (parágrafo segundo do artigo 26, cap.II, seção I), embora os PCN’s 
compreendam o artigo especificado afirmando o sentido da especificida-
de das formas de expressão artísticas. No entanto, o espaço e tempo ne-
cessários para o ensino de artes, bem como sua importância como prática 
formativa ainda é negado. A preocupação com a alfabetização em língua 
portuguesa e matemática continua a excluir um compromisso sério com a 
alfabetização estética.

Nesse sentido, escolhemos entre as artes, o ensino de teatro, devido 
às suas potencialidades formativas, amparados pelas experiências realiza-
das por Spolin (2004) e Faria (2011). No teatro, o trabalho com os jogos tea-
trais representa possibilidades de criação infinitas. Segundo Japiassu (2001, 
p.20), “a finalidade do jogo teatral na educação escolar é o crescimento pes-
soal e o desenvolvimento cultural dos jogadores por meio do domínio, da 
comunicação e do uso interativo da linguagem teatral, numa perspectiva 
improvisacional ou lúdica”. Devemos esclarecer que teatro não deve ser uti-
lizado como uma ferramenta ou método para o ensino dos outros conte-
údos. A abordagem de ensino de teatro essencialista ou estética (segunda 
metade do séc. XX) fundamenta-se na especificidade da linguagem teatral 
e, ao mesmo tempo, em seus princípios psicopedagógicos. As artes afetam 
o funcionamento mental humano, a estrutura das relações entre pessoas in-
tra e interculturalmente, pois são processos de representação simbólica que 
comunicam pensamentos e sentimentos humanos. Vygotsky (1991) afirma 
a estreita relação entre o pensamento e a linguagem e o papel fundamen-
tal dos símbolos nesse processo. O teatro se configura como um processo 
que articula elementos plásticos, lingüísticos, audiovisuais e musicais que o 
tornam uma forma de conhecimento “capaz de mobilizar, coordenando-as, 
as dimensões sensório-motora, simbólica, afetiva e cognitiva do educando, 
tornando-se útil na compreensão da realidade humana culturalmente de-
terminada” (JAPIASSU, 2001, p.22). O objetivo do ensino de teatro nessa 
perspectiva busca formar os educandos para o domínio, compreensão e 
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fluência dessas linguagens, além de sua função terapêutica, estudada e di-
fundida mundialmente por Jacob Levi Moreno3.

O ensino de língua portuguesa deve ser centrado nas possibilidades 
criativas e necessidades de uso da linguagem oral e escrita, ao invés de me-
morização mecânica de regras da gramática normativa. Por isso o ensino 
da língua portuguesa pode se beneficiar das atividades e habilidades reque-
ridas e desenvolvidas no trabalho com o teatro. No trabalho articulado com 
o teatro, os alunos teriam a oportunidade de apreender e recriar usos e for-
mas da linguagem oral e escrita, praticar leitura no plano da decodificação 
e da significação, prática de produção de textos variados, análise e reflexão 
sobre a língua. No recorte proposto por esse projeto, além dos aspectos 
gerais expostos acima, os alunos poderão: 

“valorizar a leitura como fonte de informação, via de acesso aos mundos 
criados pela literatura e possibilidade de fruição estética[...] utilizar a lin-
guagem como instrumento de aprendizagem, sabendo como proceder para 
ter acesso, compreender e fazer uso de informações contidas nos textos: 
identificar aspectos relevantes; organizar notas; elaborar roteiros; compor 
textos coerentes a partir de trechos oriundos de diferentes fontes[...] va-
ler-se da linguagem para melhorar a qualidade de suas relações pessoais, 
sendo capaz de expressar seus sentimentos, experiências, idéias e opiniões, 
bem como de acolher, interpretar e considerar os dos outros, contrapondo-
-os como necessário[...] usar os conhecimentos adquiridos por meio da 
prática de reflexão sobre a língua para expandirem as possibilidades de uso 
da linguagem e a capacidade de análise crítica; conhecer e analisar critica-
mente os usos da língua como veículos de valores e preconceitos de classe, 
credo, gênero ou etnia” (PCN’s LÍNGUA PORTUGUESA) 

OBJETIVOS

Aprender a ler, escrever, interpretar e refletir sobre textos de diversos 
gêneros; compreender a estrutura e organização dos textos (coerência e co-
esão); construção da frase e orações; aprender o uso da pontuação; a clas-

3.  Criador do teatro da espontaneidade (expressão cênica improvisada), do psicodrama e do sociodrama.
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sificação das palavras; ler com compreensão; compreender e criar a lingua-
gem gestual; desenvolver autoestima, solidariedade e respeito pelo outro e 
pelas diferenças; aprender a trabalhar em grupo; desenvolver o raciocínio 
criativo, a resolução de problemas e o pensamento crítico sobre situações e 
questões; despertar o interesse pela arte; conhecer e vivenciar o processo de 
produção de um espetáculo teatral a partir de um texto.

METODOLOGIA

Propomos como eixo norteador do trabalho a escolha compartilha-
da entre os professores de teatro e língua portuguesa de um texto narrati-
vo, o conto, de acordo com a faixa etária dos estudantes. O conto possui 
um atrativo especial para crianças, adolescentes e até para adultos, pois o 
conteúdo existencial dos contos, especialmente os contos de fadas, dispo-
nibiliza material a ser trabalhado no nível consciente, pré-consciente e in-
consciente, auxiliando o individuo a se conhecer melhor e resolver seus 
conflitos, contribuindo para a formação de uma personalidade mais sau-
dável (BETTELHEIM, 2002). Esse conto deverá ser lido e contado para 
os alunos para que eles percebam a diferença entre linguagem oral, escrita 
e a importância do gesto na comunicação oral. Deve ser lido pelas crian-
ças, discutido e recriado de diversas maneiras: poesia, descrição, releitura 
e reconto escrito, transcrito para texto dramático, produção de cartaz para 
apresentação teatral e quadrinhos. O professor de teatro trabalhará a partir 
da metodologia dos jogos teatrais e orientará a transcrição/recriação do 
conto para texto dramático e os afazeres teatrais necessários. O professor 
de língua portuguesa trabalhará principalmente com a discussão, produção 
de textos coletivos e individuais que explorem o texto escolhido e suas mo-
dificações, as especificidades de cada gênero literário, o uso da linguagem 
em seus aspectos gramaticais e no plano de significação. O projeto prevê a 
duração de um ano, sendo as aulas de teatro ministradas no contraturno 
com duração de uma hora e meia, duas vezes por semana, para desenvolver 
o trabalho adequado. Precisamos garantir pelo menos duas aulas semanais 
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de língua portuguesa para o projeto no Ciclo I e II e pelo menos uma aula 
semanal no Ciclo III.

AVALIAÇÃO

A avaliação será contínua e processual nas aulas de teatro, seguindo 
a metodologia de avaliação por parte do professor e dos alunos exigida pelo 
trabalho com os jogos teatrais –  tomada de consciência do processo, refle-
xão, discussão e notas escritas e/ou diário de bordo. As notas trimestrais 
da disciplina artes serão diretamente relacionadas com a avaliação descrita 
acima. Em língua portuguesa a avaliação será contínua e processual obser-
vando o envolvimento dos alunos com o trabalho e seu desenvolvimento 
quanto às habilidades de leitura e escrita. As produções dos alunos serão 
agrupadas em pasta individual avaliadas em conjunto ao final do trimestre, 
compondo 50% da nota exigida pela avaliação escolar. Culminância: Ao fi-
nal do ano letivo os alunos deverão socializar suas conquistas apresentando 
um espetáculo teatral para a comunidade escolar.
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Escola Criativa e Ecoformadora: 
A experiência da EBM Visconde 

de Taunay-Blumenau-SC

Jeane Pitz Pukall1, EBM Visconde de Taunay

Roseli de Andrade2, EBM Visconde de Taunay

Vera Lúcia de Souza e Silva3, FURB

A EBM “Visconde de Taunay” está localizada na área urbana de 
Blumenau-SC. Ainda predominam espaços de matas, córregos e animais 
silvestres nos arredores da escola. Apesar disso, no pátio interno havia uma 
grande área descoberta, com pedra brita como cobertura do solo, local 
muito utilizado pelas crianças e adolescentes. 

Após conhecer o Projeto do Ecocentro IPEC (Instituto de Perma-
cultura e Ecovilas do Cerrado), em Pirenópolis no estado de Goiás, em ju-
lho/2011, professores e gestores da escola pensaram em alternativas susten-
táveis para reorganizar o espaço escolar. Isso foi iniciado a partir do plantio 
de árvores, com o objetivo de criar um ambiente diversificado com plantas 
e pequenos animais, onde estudantes e professores pudessem observar e 
respeitar todas as formas de vida, além de usufruir da área para descanso, 
lazer, entretenimento, leitura, brincadeiras e promover a interação entre 
eles e o meio ambiente.                           

Para ampliar as ações de sustentabilidade na escola, iniciou-se uma 
campanha de coleta de caixas de Tetra Pak® pelos estudantes dos segundos 
anos, que fizeram a leitura dos rótulos e a contagem das caixas, pois esta-
vam estudando o sistema de numeração decimal. As caixas passaram a ser 
abertas, lavadas e costuradas por uma servente da escola. Começava assim, 

1. Pedagoga, Coordenadora Pedagógica do Projeto Escola Sustentável da EBM Visconde de Taunay. pitzpukall@
hotmail.com

2. Ciências Naturais e Agrícolas, Diretora da EBM Visconde de Taunay. escolavisconde@ig.com.br

3. Docente e Pesquisadora da FURB - Universidade Regional de Blumenau e Coordenadora da RIEC- Rede Interna-
cional de Escolas Criativas na FURB. verass@furb.br
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a confecção das mantas térmicas para cobertura das salas de aula. A partir 
destas atividades, os estudantes pesquisaram a respeito do tema temperatu-
ra e aprenderam a medição nos termômetros. Fizeram comparações entre 
as temperaturas coletadas na sala e no bosque da escola, com o objetivo de 
verificar possíveis alterações em diferentes ambientes. Com as mantas tér-
micas foram construídos dois murais: um para a sala dos professores, onde 
são divulgadas informações atualizadas sobre sustentabilidade e outro no 
pátio, com informações e fotos de acontecimentos na escola e no mundo 
em termos de sustentabilidade (Figuras 1 e 2). 

Figura 1 - Mural das salas dos 
professores. 
Fonte: Arquivo da escola  

Figura 2- Mural no pátio escolar.
Fonte: Arquivo da escola

Como foram usadas as partes internas das caixas de leite nos murais, 
estes podem ser reaproveitados para novas informações semanalmente. O 
uso destas caixas para a confecção de mantas térmicas (Figura 3), cortinas 
térmicas, sacolas viajantes para livros de literatura da biblioteca, e de mu-
rais pelos estudantes são maneiras viáveis de reciclar ou reaproveitar estes 
materiais para outros fins, minimizando desta forma os impactos ambien-
tais causados pelo seu descarte inadequado.
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Figura 3-  Isolamento térmico de uma das salas 
com mantas de caixas de leite
Fonte: Arquivo da escola

A partir destas ações, plantou-se a semente do projeto Escola Sus-
tentável, cujo objetivo geral é “adotar práticas pedagógicas de sustentabi-
lidade na escola, adaptando seus espaços e tempos, para criar consciência 
nos estudantes e famílias de que a mudança no planeta começa por nós, 
nossa casa, nossa escola e nossa comunidade” (EBM Visconde de Taunay). 
O projeto conta com a ação de órgãos, instituições e colaboradores parcei-
ros da escola. Desde 2012 é coordenado por uma pedagoga que orienta os 
professores da escola com sugestões de ações pedagógicas, de acordo com 
os objetivos do projeto, que se fundamenta no Projeto Político Pedagógico 
da escola (BLUMENAU, 2013, p.13) que tem por objetivo “a construção de 
saberes que levem o aluno a refletir sobre o grupo, a comunidade e a socie-
dade na qual está inserido”. 

O conceito de Sustentabilidade foi vivenciado pelo grupo em Pirenó-
polis e está sendo abordado na prática educativa da escola. Fazendo parte 
do currículo escolar, como tema transversal, sustentabilidade é um con-
ceito utilizado para definir ações e atividades humanas que visam suprir 
as necessidades atuais dos seres humanos, sem comprometer o futuro das 
gerações (UNESCO, 1999). Ou seja, a sustentabilidade está diretamente re-
lacionada ao desenvolvimento econômico e material sem agredir o meio 
ambiente, usando os recursos naturais de forma adequada para sua pre-
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servação no futuro. Nesta direção, entendemos sustentabilidade como o 
desenvolvimento presente garantindo o futuro das próximas gerações. A 
partir de então, a escola planejou, em parceria com as instituições colabo-
radoras outras ações, tais como:

- Formação continuada sobre o Projeto Escola Sustentável, com o 
objetivo de qualificar a prática pedagógica dos professores para desenvol-
verem atividades relacionadas à sustentabilidade.

- Construção do Jardim Biodiverso pelos alunos, pais e colaborado-
res, com mudas de diversas plantas da região trazidas de casa pelos estu-
dantes e professores (Figuras 4 e 5), com objetivo de sensibilizar a comu-
nidade escolar para a necessidade de resgatar jardins com diversidade de 
exemplares da região. 

Figuras 4 e 5- Mutirão para construção do Jardim Biodiverso. 
Fonte: Arquivo da escola

- Construção de Bancos de Adobe no Jardim Biodiverso da escola. 
O adobe é construído com materiais e recursos do próprio ambiente em 
que a edificação é erguida.   Constituem-se de terra crua, água e palha e 
algumas vezes outras fibras naturais (Figura 6)

- Separação dos resíduos sólidos gerados na escola e mobilização na 
comunidade para colocar em prática as atitudes de Reduzir, Reutilizar e 
Reciclar. Aquisição de lixeiras para separação do lixo escolar. Além disso, 
aplicação do Projeto: “Onde você esconde seu lixo?”, para sensibilizar a co-



I Seminário da Rede Internacional de Escolas Criativas - ANAIS  |   393    

munidade escolar a respeito da importância da coleta seletiva dos resíduos 
na escola e em casa (Figura 7).

Figura 6- Construção do banco de Adobe
Fonte: Arquivo da escola

Figura 7- Construindo o espaço “onde você esconde seu lixo”?
Fonte: Arquivo da escola

- Construção do pátio das sensações, com o objetivo de ampliar o 
contato com meio natural para despertar diversas sensações e emoções a 
partir da aproximação com o espaço. Este foi também um local destinado 
a sessões de contação de histórias relacionadas ao tema sustentabilidade, 
sob a orientação da pedagoga que coordena o projeto leitura e pesquisa da 
escola (Figuras 8 e 9).
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Figura 8 -  Construção do pátio das 
sensações 
Fonte: Arquivo da escola

Figura 9 -  Contação de história para os 
alunos
Fonte: Arquivo da escola

- Ajardinamento com plantio de árvores nativas, frutíferas e orna-
mentais nos pátios e terreno da escola ( Figuras 10 e 11). 

Figura 10 - Mutirão para reflorestar 
o pátio
Fonte: Arquivo da escola

Figura 11 - Revitalização dos canteiros
Fonte: Arquivo da escola
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- Construção da horta mandala na área do estacionamento (Foto 12).

- Construção de um parque com pneus usados (Foto 13), para am-
pliar e urbanizar os espaços de lazer e aprendizagem.

Foto 12 - Horta Mandala Foto 13 -  Parque com pneus

- Construção de uma composteira próxima à horta mandala, para 
aproveitamento dos resíduos gerados pelo descarte de produtos orgânicos 
gerados na escola.

- Construção, observação e acompanhamento do minhocário com 
minhocas californianas, pelos estudantes e professores dos anos iniciais do 
ensino fundamental.

- Construção de Jardins Verticais, com montagens de painéis verdes 
ou vasos que dão vida a paredes e muros, corredores, ambientes ou cantos 
próximos das salas de aula. ( Figuras 14 e 15). Jardins verticais proporcio-
nam aos ambientes internos e externos vários benefícios, tais como a beleza 
única na urbanização dos espaços, o conforto térmico, a redução da polui-
ção e do ruído externo. 
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Figuras 14 e 15 - Jardins verticais
Fonte: Arquivo da escola

O projeto Escola Sustentável tem inspirado os professores a desen-
volverem subprojetos nas turmas, promovendo a sensibilização nos estu-
dantes e respectivas famílias que a mudança no planeta começa por cada 
um de nós, em casa, na escola e na comunidade, para que possamos modi-
ficar a realidade que está aí: a falta de cuidado com as pessoas e o planeta 
como um todo. Desta forma, procura realizar atividades educativas na di-
reção de alcançar o objetivo geral da escola: “observar as desigualdades so-
ciais, inconformar-se com as injustiças, desacomodar-se em busca de uma 
qualidade de vida melhor, pesquisar, analisar para compreender as relações 
que predominam na sociedade são metas da escola” ( BLUMENAU, 2013, 
p. 13).

A escola tem um papel fundamental na formação de cidadãos cria-
tivos e comprometidos, que possam identificar problemas da realidade e 
solucioná-los por meio do que aprendem na escola. A finalidade das Esco-
las Criativas (Torre, 2009) é a de contribuir para uma educação atenta às 
necessidades presentes do século XXI, estimulando o desenvolvimento da 
consciência, de valores e da criatividade.

Diante disto, podemos inferir que o processo pedagógico da escola 
vem contribuindo para a ampliação de tomada de consciência em relação 
às atitudes e reflexões acerca de questões que afligem a vida no planeta. 
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Entendemos também que a escola está se tornando um espaço de contri-
buição para o despertar de uma consciência diante de padrões de percep-
ção sobre a realidade, do sentido da vida e do ser humano nesse universo 
planetário que nos toca viver (TORRE; ZWIEREWICZ, 2012).

Incentivar que este projeto ultrapasse os “muros da escola” e alcance 
as casas dos estudantes para contribuir com uma comunidade mais susten-
tável, é um dos nossos maiores desafios enfrentados pela escola. Mas, sem 
dúvidas, o envolvimento das crianças e adolescentes de hoje nos processos 
de ecoformação é fundamental para o sucesso, em longo prazo, dos esfor-
ços para a sustentabilidade. Precisamos lembrar constantemente que nos-
sas crianças herdarão a responsabilidade de cuidar da Terra, esse é o papel 
da Escola Sustentável e Criativa, preparar futuras gerações para despertar o 
cuidado consigo mesmo, com o outro e com o planeta.
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Escola Letras de Alfenim: experiências 
de educação criativa

Ebe Maria de Lima Siqueira1, Escola Letras de Alfenim

A Escola Letras de Alfenim é a concretização de um projeto educa-
cional que reflete a experiência  de  muitos  anos  em  sala  de  aula,  conju-
gada  com  a  teoria  sócio-construtivista. Acrescenta-se, ainda, o desejo de 
uma educação humanizadora, responsável e crítica, respeitando o tempo 
necessário à vivência da infância e buscando ampliar o universo mágico da 
criança. 

A Escola optou por organizar a sua proposta didático-pedagógica de 
acordo com a Pedagogia de Projetos, fundada e difundida por John Dewey e 
outros representantes da chamada “Escola Ativa”. A Pedagogia de Projetos 
faz da autonomia, da pesquisa, da experiência concreta e da participação 
em grupo o caminho mais curto e significativo para a construção do saber. 
Enfim, esta proposta tem um princípio ativo, integrador que objetiva mini-
mizar a artificialidade da escola e aproximá-la da realidade e da vida do alu-
no e aluna. Nossa Pedagogia de Projetos está organizada da seguinte forma:

PROJETO TEMÁTICO INTERDISCIPLINAR

Projeto abrangente irradiador das temáticas e das práticas didático-
-pedagógicas do ano letivo em evidência, que é definido depois de consulta 
às famílias e aos alunos das séries finais. Em geral, os temas atendem a 
demandas locais mas que estejam em sintonia com temas de apelo nacional 
e mundial. Seguem alguns dos temas estudados e em estudo: 2002 - Um 
olhar sobre a Cidade; 2003 - Minha identidade: cores plurais; 2008 - As 
Reinações de Lobato: Por um país de homens e livros; Tia Nastácia e o ima-

1. Diretora da Escola Letras de |Alfenim e professora da Universidade Estadual de Goiás, UnU Cidade de Goiás. 
ebelima@bol.com.br
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ginário popular; Contribuição lobatiana à identidade nacional; Nossa uto-
pia; 2010 - OÎKOS: A Terra é azul; O que é da terra se transforma: o lixo vira 
beleza; Fogo e ar: se ventar pega fogo; Arremate: construindo nossas utopias; 
2011- O ser humano e as tecnologias: Bem – estar, Segurança e Saúde; Artes 
& Educação; Arremate de saberes; 2012 - O cuidado do mundo: Inclusão 
Social e para  2013  - O ser humano e a busca da felicidade: A linguagem; 
A matemática; As artes.

PROJETOS DE TRABALHO

Projeto quinzenal, mensal, bimestral, semestral ou anual que consis-
te na flexibilização dos PCN à proposta específica de trabalho da  Escola,  
ao  nosso  calendário  cultural,  às  situações  reais  e concretas de apren-
dizagem e aos objetivos de aprendizagem próprios daquele ciclo ou série. 

PROJETO SUPLEMENTAR

Projeto anual, próprio de cada turma, que consiste em pesquisa-ação 
aprofundada sobre assuntos específicos dentro da temática irradiada pelo 
Projeto Temático Interdisciplinar. Ao final de sua realização, resulta em 
produtos. 

Além da gama de subprojetos resultante da nossa proposta pedagó-
gica acima descrita, a Escola ainda conta com projetos fixos para determi-
nadas turmas e também com os que envolvem a Escola como um todo, tais 
como:

PROJETO COLEÇÃO ALFABETÁRIO

Todos os anos a turma do 1º ano marca a conquista da leitura e da 
escrita com a publicação de um livro. Neste exercício, as crianças são moti-
vadas a estudar uma tipologia textual como poemas, cartas, haikais, lime-
riques, entre outras. Depois da escolha do gênero, são selecionados autores 
que passarão a fazer parte da rotina de leitura das crianças, servindo assim 
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de inspiração e modelo para as produções que comporão a publicação da 
Coleção Alfabetário, que já vai para o seu 15º número. No encerramento do 
ano letivo, a Escola promove sua Mostra Cultural, com todos os produtos 
que resultam dos projetos trabalhados ao longo do ano. E, nesta ocasião, é 
feito o lançamento do livro, junto à comunidade de pais, e as crianças vivem 
a experiências de autografar seus livros.

Esta prática pedagógica estimula as crianças, desde cedo, a percebe-
rem que é possível a passagem da condição de leitores para a condição de 
escritores, e que o exercício da escrita é a reunião daquilo que o seu autor 
guarda das leituras que reuniu ao longo de sua vida.

A partir do ano de 2008 passou-se a vincular o tema do livro à obra 
do escritor ou escritora que estivesse sendo estudado, integrando ao tema 
do Projeto Temático Interdisciplinar. O primeiro autor que teve sua obra 
estudada verticalmente foi Monteiro Lobato. Sua obra e vida deram o título 
do projeto do ano de 2008: “As Reinações de Lobato”.  

Este foi um dos projetos que teve a maior aceitação e participação 
das crianças e das famílias, revelando que o autor ainda possui um amplo 
público de leitores, entre crianças e adultos. A próxima obra estudada foi a 
de Cora Coralina, entendida como nosso bem cultural de maior projeção, 
exigindo, por isso, um estudo cuidadoso de sua obra para que ela passe a 
fazer parte do imaginário coletivo das crianças alfenianas como um bem 
precioso a ser cultuado sempre, por ser nosso patrimônio maior a revelar e 
expandir a nossa humanidade.  

A Escola Letras de Alfenim, desde a sua criação em 1999, acredita na 
educação para as artes.  Nas  suas  práticas  de  “didática  da  invenção”,  a 
literatura e a pintura compõem um outro modo de dizer  o mundo, tão ver-
dadeiro quanto o dizer da ciência. Porém, faltava o canto. É daí que surgiu 
o Coral Letras de Alfenim, no ano de 2007, para dar vez a voz, uma voz em 
coro afinadíssimo com a letra da poesia, as modinhas e a melhor canção 
popular brasileira. Mais que um recurso pedagógico para aprender contro-
le de voz, concentração, disciplina, o Coral Letras de Alfenim é um projeto 
em que as crianças aprendem a escutar e cantar os ritmos das canções e da 
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vida. E, por ser um canto em conjunto, aprendem também a afinar com o 
outro em respeito, cuidados e humanidade.

Por entender que a Educação Patrimonial deve ser uma das priori-
dades de toda instituição de ensino, principalmente quando esta se localiza 
em uma cidade-museu, a Escola Letras de Alfenim, desde sua criação no 
ano de 1999, tem valorizado em seu currículo projetos que contemplam 
tal temática. Temos investido,   desde   então,   pesquisa,   estudo   e   es-
forços   para valorizar  as  iniciativas  culturais  que  representam  o  saber 
coletivo de nosso povo. Ao longo destes anos, já elaboramos projetos que 
contemplaram a “dança dos Congos”, a “dança dos Tapuias”, as “cavalhadas”, 
a “Folia de Reis” e a  “Folia  do Divino  Espírito  Santo”,  a  “Catira”,  a  “Ti-
rana”,  entre  outras manifestações da tradição cultural e religiosa do nosso 
Estado. Dentre os projetos dessa área, existe um que se repete desde o ano 
de criação da escola, que é o Projeto Fogareuzinho.

O  Fogareuzinho,  como  foi  nomeadamente  apropriado  pelas  
crianças  e  pela  comunidade,  não consiste apenas na encenação da procis-
são pelas crianças. A procissão é a culminância de um processo que propõe 
e problematiza aspectos da preservação da memória e do patrimônio cul-
tural de uma sociedade. Com o Projeto Fogareuzinho, a Escola Letras de 
Alfenim pretende cumprir o seu papel de oferecer   educação   plena, isto é, 
formar cidadãos que tenham valores sedimentados  no  respeito, na   rela-
ção   ética   com   o outro    e    com    o    meio ambiente, no conhecimento 
reflexivo sobre a sua realidade, na busca da sabedoria dos mais velhos, nas 
suas tradições e vivências para que se conheça e transforme a realidade 
presente em benefício de todos. E pretende, naturalmente, contribuir para 
que as suas crianças possam produzir novos bens culturais sem perder de 
vista os ensinamentos de suas ancestralidades.

PROJETOS DE LEITURA 

O projeto Ler é uma aventura abrange todas as turmas do ensino 
fundamental e se constitui como uma brincadeira cênica após a leitura de 
um acervo de 40 a 50 títulos por semestre. Este   projeto   abre   espaço   para   
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uma prática voltada, prioritariamente, para a leitura pelo prazer. Portanto, 
há a mediação no sentido de instigar as crianças utilizando-se de ingredien-
tes que   não    pertencem    aos    estímulos imediatos, mas que preparam 
a estrutura cognitiva desse mediado para ir além dos estímulos recebidos, 
transcendendo-os. (SOUZA, 2004, p. 56). Desse modo, neste projeto utiliza-
-se de várias formas de mediação, com o objetivo de fazer da leitura uma 
prática festiva e coletiva, proporcionando à criança um bilhete de viagem 
para as grandes aventuras que começam quando o livro é aberto.  Neste 
espaço, o livro é a chave do imaginário, um estímulo à fantasia inerente à 
criança. Abrir este espaço para a leitura com momento de fruição que em-
bora possa levar ao conflito, à angústia, à solidão, aponta, essencialmente, 
para a escola como lugar de compartilhar alegrias e para a leitura como 
uma forma de felicidade. Portanto, pretendemos que a escola e o livro pos-
sam ter a mesma territorialidade: a do imaginário.

Durante o semestre, as crianças são motivadas a fazer leituras cole-
tivas, oportunizando a leitura em voz alta. Dentre  tantas  estratégias  que  
o mediador  se  utiliza  estão  a  de promover momentos de propaganda do 
livro lido; de desenvolver brincadeiras nas quais as crianças possam se co-
municar com personagens de contos de fadas e outras histórias, escrevendo 
para eles ou sobre eles; de realizar leituras compartilhadas em diferentes 
pontos da Cidade, ou seja, criar espaços favoráveis à leitura; de ler ou contar 
em pequenas doses; e transformar textos em teatro, promover momento de 
leitura com o uso do microfone; associar a leitura de determinado livro a 
uma atividade gastronômica: fazer cocadas quando for lido pela turma As 
cocadas, de Cora Coralina. Estas e inúmeras outras estratégias são utiliza-
das para garantir o interesse da criança pelos livros.

Ao término da leitura dos livros estipulados, a Escola organiza uma 
atividade similar aos programas de passa-e-repassa, quando todas as  crian-
ças terão oportunidade de responder as perguntas que foram por eles ela-
boradas ao longo da leitura dos livros, representando a sua turma. O se-
gundo ano concorre com o terceiro, e o quarto concorre com o quinto ano. 
A premiação de todas as turmas é feita com livros, passeios e medalhas de 
Leitor Modelo. 



404   |  ANAIS - I Seminário da Rede Internacional de Escolas Criativas

O projeto Ciranda de leitura tem como objetivo exercer práticas de 
leitura afetiva ao trazer o pai ou a mãe ou qualquer pessoa do convívio 
familiar que se proponha a vir na Escola para fazer a leitura de uma obra 
escolhida previamente, que seja um texto de afeto a ser partilhado. Esta 
prática é direcionada especialmente para a Educação Infantil. 

Para o desenvolvimento desse projeto são adotados no início do ano 
2 títulos para cada criança, a escolha fica a critério dos pais numa relação 
de 20 a 30 títulos sugeridos pela Escola. A escola fica responsável por criar 
momentos favoráveis a prática de contação de estórias ou leitura feita pelos 
pais, da obra escolhida entre os livros selecionados pela Escola ou de outro 
que faça parte da formação dos membros da família e por isso, já esteja 
imbuído o valor de troca afetiva.  O resultado das atividades de leitura par-
tilhada com a família, em geral, se transforma em material impresso em  
formato de livro  artesanal,  CD ou material fotográfico.

PROJETO JORNAL LETRAS DE ALFENIM

A iniciativa do Jornal Letras de Alfenim tem como objetivo materia-
lizar a vinculação que existe entre a leitura e a escrita. As crianças utilizam o 
jornal para dar notícias sobre os projetos que estão sendo desenvolvidos na 
Escola e para divulgar os livros que estão lendo. Também temos uma sessão 
literária que se compõe de pequenos exercícios poéticos que poderão ser 
apreciados pela comunidade de pais,  que são  basicamente os  leitores  des-
se Jornal.  Com  este  projeto  estamos trabalhando a ideia de que o conhe-
cimento só tem sentido quando colocado para circular. Assim, as crianças 
poderão também viver a experiência de passar da condição de leitores para 
a de escritores. O jornal é feito pela equipe da Escola e financiado pela co-
munidade de pais e amigos da Escola.

PROJETO AGENDA

Este é um produto que conta com a participação de todas as crianças 
do Maternal ao 5º ano. Nas suas três primeiras edições, foi contemplado nos 
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textos e desenhos o assunto apenas do Projeto Temática Interdisciplinar do 
ano de referência. A partir da 4ª edição, passamos a eleger obra de um autor  
para ser lida e servir de  inspiração  para  a produção  das  vinhetas  de tex-
tos  e desenhos ilustrativos da agenda. Os textos que fazem a aberturas de 
cada mês são compostos por pequenas resenhas elaboradas coletivamente 
entre as crianças e professoras do ensino fundamental dos livros seleciona-
dos como os 12 melhores na opinião das crianças. As páginas de cada mês 
são ilustradas com desenhos e pequenos vinhetas correspondentes ao livro 
resenhado. Os desenhos ficam à cargo das crianças da Educação Infantil. 
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Escola Municipal Vila Rosa – Projeto Juntando 
Peças, Contando a História

Siomar de Moura Vieira1

Desde 2008 venho desenvolvendo alguns projetos na Escola Munici-
pal Vila Rosa, dentre eles: Meio Ambiente História da Escola/Bairro, Diver-
sidade cultural e Racial. Sendo que a ênfase maior foi dada para as questões 
relacionadas ao último item, pois sabemos a importância da implementa-
ção da Lei 10.639, que trata da obrigatoriedade do ensino de História cultu-
ra africana e Afro-brasileira. Este projeto foi tão relevante que culminou em 
um livreto. E em 2012 fui agraciada com a impressão do mesmo.

Dada à relevância deste projeto resolvi inscrevê-lo e compartilhar 
minha experiência. 

A seguir, a apresentação do projeto que se encontra na introdução do 
“livro”. E o “livro” em PDF.

INTRODUÇÃO:

Este livro é resultado de alguns projetos que vêm sendo desenvol-
vidos na Escola Municipal Vila Rosa há algum tempo, dentre eles: Meio 
Ambiente História da Escola/Bairro, Diversidade Cultural e Racial. Foi es-
crito com a intenção de levar ao conhecimento dos estudantes e de toda a 
comunidade escolar a história da Escola Municipal Vila Rosa e do Bairro 
Vila Rosa, resguardando a noção de que a história também é feita por pes-
soas simples, como no caso de nossa personagem Dona Ruth, uma senhora 
que, percebendo a necessidade de escolarização das crianças vila-rosenses, 
não mediu esforços para trazer uma escola para o seu bairro.

No desenvolvimento dos projetos que deram suporte àconstrução do 
livro, houve visita de estudantes e trabalhadores em educação ao Córrego 

1. siomarmoura@hotmail.com
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Cascavel, passeio à casa de Dona Ruth – atual merendeira e fundadora da 
Escola, realização de Oficina da Beleza Negra, entre outros. Houve também 
a visita do prefeito que autorizou a abertura e o funcionamento da Escola 
na residência de Dona Ruth. Diante do entusiasmo, da participação e do 
envolvimento dos estudantes durante todo o processo, resolvemos tornar 
público nosso trabalho.

Em 2010, quando resolvemos escrever o livro, recorremos a alguns 
documentos, (fotos, recortes de jornais, entrevistas, relatos orais). A partir 
dos dados coletados, elaboramos os textos e começamos a montar o livri-
nho. Diante da ideia de ilustrá-lo, solicitamos de um desenhista amador 
ligado à comunidade escolar que fizesse as ilustrações para que fossem, 
posteriormente, coloridas pelos alunos. Cumpridas essas etapas, fizemos 
uma encadernação tipo brochura, que serviu de matriz para a reprodução 
de uma cópia para cada estudante.

De acordo com as características de cada turma, o livro foi trabalha-
do em sala de aula. E durante o momento em que os estudantes estavam 
colorindo as ilustrações dos personagens, observamos que, mesmo em se 
tratando de pessoas negras, havia certa resistência por parte de alguns es-
tudantes em usar a cor preta ou marrom, pois queriam colorir a pele de 
rosa e os cabelos de amarelo. Houve, inclusive, um estudante da turma F – 
agrupamento de 11 anos – que, ao ser questionado sobre as cores que usava, 
disse: “Tia, mas eu fui lá nacozinha para ver a cor da Dona Ruth, aí eu falei 
que estava pintando ela e ela me falou que era para pintar bem bonito. Por 
isso que eu estou pintando ela de loira”. Essa fala serviu-nos de parâmetros 
para concluir que, mesmo com o trabalho já desenvolvido pela Escola, era 
preciso continuar a investir nas temáticas ligadas às questões raciais.

Seguiram-se, assim, debates sobre essas questões, com base nas Dire-
trizes Curriculares Nacionais para a Educação das RelaçõesÉtnico-Raciais 
e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, que con-
templam as determinações da Lei 10.639, sancionada em abril de 2003 tor-
nando obrigatório o ensino da História e Cultura Afro-brasileira e Africana 
nas escolas públicas e particulares do Brasil. Tendo em vista a faixa etária 
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dos estudantes atendidos pela escola – de 5 a 11 anos, acreditamos que se-
ria necessário iniciar com um trabalho voltado à construção da identidade 
individual e coletiva das crianças, na perspectiva de promover entre elas 
um autoconhecimento e a consequente elevação da autoestima enquanto 
sujeitos da história. Para isso, era preciso que a criança negra e a não negra 
tivessem acesso a materiais que evidenciassem a importância das diferentes 
etnias na constituição do povo brasileiro. Pelo enfoque a ser dado, a ênfase 
foi sobre materiais impressos com imagens de negros, tomando-se a litera-
tura infantil como grande aliada, por ser um valioso patrimônio cultural a 
revelar traços da trajetória humana, como os caminhos e descaminhos que 
resultaram na miscigenação brasileira, e por promover processos de iden-
tificação, que contribuem, significativamente, para o autoconhecimento do 
leitor. As referênciasfundamentais, nesse sentido, foram algumas obras de 
autores brasileiros contemporâneos, que apresentam personagens negras 
e discutem sob ponto de vista ético a participação do negro na sociedade. 
Assim, entre outras ações, investimos na leitura de obras consagradas e na 
composição deste livro, cuidando para que se assegurasse o valor das perso-
nagens negras – tanto das fictícias presentes nas obras literárias estudadas, 
quanto das reais protagonistas da história que aqui se apresenta. 

Acreditamos que, ao ler o livro, o leitor perceberá mudanças no cur-
so da história da Vila e da Escola, mudanças essas que se revelam na paisa-
gem, pela ação do homem e por fenômenos naturais. Perceberá também a 
importância da escrita da história para a orientação do homem na linha do 
tempo, bem como da disciplina História enquanto componente curricular 
encarregado, por excelência, de apresentar e discutir os eventos do passado.
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Ilustrações

Heitor Brasileiro 

Siomar de Moura Vieira
Professora

48 01
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História da Vila Rosa

Siomar de Moura Vieira

Goiânia - GO.
2012

( História da Escola Municipal Vila Rosa )

Significado das Palavras

1 - Abaixo-assinado
Significado de Abaixo-assinado

s.m. Documento assinado por várias pessoas, em que se expressam reivindicações, 
solidariedade ou protesto.

2 - Lamparina
Significado de Lamparina

s.f. Pequena lâmpada.
Pequeno disco com um pavio no centro, que boia no azeite, produzindo luz fraca.

3 - Trieiros
Significado de Trieiros

Pequena estrada feita para só uma pessoa ou animal passar.

4 - Descrença
Significado de Descrença

s.f. Falta de crença; dúvida, incredulidade.
Estado de uma pessoa, de um grupo, que não tem crença religiosa.

5 - Imponente
Significado de Imponente

adj. Que é próprio para atrair os olhares, as atenções, o respeito; que impõe admiração: 
figura imponente.

6 - Solene
Significado de Solene

adj. Acompanhamento de cerimônias públicas e extraordinárias: comemoração solene.
Pomposo, majestoso, triunfal: entrada solene.

7 - Modesta
Significado de Modesta

adj. Que pensa a seu respeito ou fala de si mesmo sem orgulho; despretensioso; 
humilde. / Moderado, desambicioso. / Simples; pobre...

8 - Fuligem
Significado de Fuligem

s.f. Matéria negra, pulverulenta e espessa, que a fumaça deposita nas chaminés e na 
superfície dos corpos expostos ao contato dela.

46 03
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Dedicatória

Siomar de Moura Vieira

Frase
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Luana,
a menina que viu o Brasil neném,

de Haroldo Macedo e Faustino Osvaldo

 Luana é negra, linda, esperta e adora lutar 
capoeira. Ela tem um berimbau mágico e através 
dele mostra um Brasil pluriétnico.

ABC do Continente Africano,
de Rogério Andrade

 Tanto o autor como a ilustradora do 
livro são conhecedores das contribuições 
histórico-culturais do Continente Africano. E 
retratam o universo colorido e mítico em que 
os brasileiros estão ligados.

A História de Chico Rei,
de Béatrice Tanaka

 É uma obra que deve ser lida pelos 
educadores e educandos, pois aborda os temas: 
Brasil Colonial, Cultura Afro-brasileira, 
Escrav idão  e  Carnava l ,  t endo  como 
personagem Chico Rei, um escravo que, assim 
como seu povo, compra a liberdade com o ouro 
que esconde em seus cabelos.
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Memória das palavras,
Coordenação do Projeto

Ana Paula Brandão

 Livro distribuído pelo MEC e que traz o 
significado de A a Z  de palavras que herdamos 
da África.

O cabelo de Lelê, de Valéria Belém

 Valéria Belém apresenta de uma forma 
poética a história de Lelê, uma menina que não 
gostava dos seus cabelos, mas, depois que 
descobriu a origem dos mesmos, passou a 
inventar e reinventar penteados. 

Pretinho, meu boneco querido,
de Maria Cristina Furtado

 A história acontece dentro de um 
quarto, onde um bonequinho preto sofre 
discriminação e preconceito. Mas depois os 
bonecos agressores reconhecem o erro que 
cometeram e pedem desculpas.
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A Semente que veio da África,
de Heloísa Pires Lima

 Heloísa Pires apresenta várias histórias, 
tendo como tema a árvore, mas não uma árvore 
qualquer. Esta é uma e ao mesmo tempo muitas, 
uma vez que recebe diferentes nomes de acordo 

Gosto de África: histórias de lá e daqui,
de Joel Rufino dos Santos

 Seis contos de lá e daqui. Histórias 
contadas de forma crítica e afetuosa e que nos 
possibilitam entender melhor a nossa cultura

Falando Banto,
de Eneida Duarte Gaspar

 A obra mostra que muitas palavras de 
origem africana estão presentes no nosso dia-
a-dia e traz, no final, um vocabulário de 

INTRODUÇÃO

Este livro é resultado de alguns projetos que vêm sendo 

desenvolvidos na Escola Municipal Vila Rosa há algum tempo, dentre 

eles: Meio Ambiente, História da Escola/Bairro, Diversidade Cultural e 

Racial. Foi escrito com a intenção de levar ao conhecimento dos 

estudantes e de toda a comunidade escolar a história da Escola 

Municipal Vila Rosa e do Bairro Vila Rosa, resguardando a noção de 

que a história também é feita por pessoas simples, como no caso de 

nossa personagem Dona Ruth, uma senhora que, percebendo a 

necessidade de escolarização das crianças vila-rosenses, não mediu 

esforços para trazer uma escola para o seu bairro.

No desenvolvimento dos projetos que deram suporte à 

construção do livro, houve visita de estudantes e trabalhadores em 

educação ao Córrego Cascavel, passeio à casa de Dona Ruth – atual 

merendeira e fundadora da Escola, realização de Oficina da Beleza 

Negra, entre outros. Houve também a visita do prefeito que autorizou a 

abertura e o funcionamento da Escola na residência de Dona Ruth. 

Diante do entusiasmo, da participação e do envolvimento dos 

estudantes durante todo o processo, resolvemos tornar público nosso 

trabalho.

Em 2010, quando resolvemos escrever o livro, recorremos a 

alguns documentos, (fotos, recortes de jornais, entrevistas, relatos 

orais). A partir dos dados coletados, elaboramos os textos e começamos 

a montar o livrinho. Diante da ideia de ilustrá-lo, solicitamos de um 

desenhista amador ligado à comunidade escolar que fizesse as 

ilustrações para que fossem, posteriormente, coloridas pelos alunos. 

Cumpridas essas etapas, fizemos uma encadernação tipo brochura, que 

serviu de matriz para a reprodução de uma cópia para cada estudante.

 De acordo com as características de cada turma, o livro foi 

trabalhado em sala de aula. E durante o momento em que os estudantes 

estavam colorindo as ilustrações dos personagens, observamos que, 

mesmo em se tratando de pessoas negras, havia uma certa resistência 

por parte de alguns estudantes em usar a cor preta ou marrom, pois 

queriam colorir a pele de rosa e os cabelos de amarelo. Houve, 

inclusive, um estudante da turma F – agrupamento de 11 anos – que, ao 

ser questionado sobre as cores que usava, disse:Tia, mas eu fui lá na 

cozinha para ver a cor da Dona Ruth, aí eu falei que estava pintando ela 

e ela me falou que era para pintar bem bonito. Por isso que eu estou 

pintando ela de loira”. Essa fala serviu-nos de parâmetros para concluir 

que, mesmo com o trabalho já desenvolvido pela Escola, era preciso 

continuar a investir nas temáticas ligadas às questões raciais.
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O Rei Preto de Ouro Preto,
de Sylvia Orthof

 Sylvia Orthof conta de uma forma poética 
a trajetória dos negros trazidos da África para o 
Brasil. Fala do sonho de liberdade do negro Chico 
Rei, que foi alforriado por meio de seu trabalho. O 
livro apresenta ilustrações belíssimas.

O presente de Ossanha,
de Joel Rufino dos Santos

 É um conto africano que aborda a amizade 
entre dois garotos, um preto e outro branco. O 
primeiro era escravo e consegue sua liberdade 
por causa de um presente que ganhou de 
Ossanha, um Deus africano, Deus da mata.

Menina bonita do laço de fita,
de Ana Maria Machado

 Ana Maria Machado apresenta a história de 
um coelho que se encanta por uma menina negra 
e que faz de tudo para ficar preto. Mas depois 
compreende que a cor está ligada à genética.

0940

 Seguiram-se, assim, debates sobre essas questões, com base 

nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações 

Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 

Africana, que contemplam as determinações da Lei 10.639, sancionada 

em abril de 2003 tornando obrigatório o ensino da História e Cultura 

Afro-brasileira e Africana nas escolas públicas e particulares do Brasil. 

Tendo em vista a faixa etária dos estudantes atendidos pela escola – de 

5 a 11 anos, acreditamos que seria necessário iniciar com um trabalho 

voltado à construção da identidade individual e coletiva das crianças, 

na perspectiva de promover entre elas um autoconhecimento e a 

consequente elevação da autoestima enquanto sujeitos da história. 

Para isso, era preciso que a criança negra e a não negra tivessem acesso 

a materiais que evidenciassem a importância das diferentes etnias na 

constituição do povo brasileiro. Pelo enfoque a ser dado, a ênfase foi 

sobre materiais impressos com imagens de negros, tomando-se a 

literatura infantil como grande aliada, por ser um valioso patrimônio 

cultural a revelar traços da trajetória humana, como os caminhos e 

descaminhos que resultaram na miscigenação brasileira, e por 

promover  processos  de  ident i f icação,  que contr ibuem, 

significativamente, para o autoconhecimento do leitor. As referências 

fundamentais, nesse sentido, foram algumas obras de autores 

brasileiros contemporâneos, que apresentam personagens negras e 

discutem sob ponto de vista ético a participação do negro na sociedade. 

Assim, entre outras ações, investimos na leitura de obras consagradas 

e na composição deste livro, cuidando para que se assegurasse o valor 

das personagens negras – tanto das fictícias presentes nas obras 

literárias estudadas, quanto das reais protagonistas da história que 

aqui se apresenta.

Acreditamos que, ao ler o livro, o leitor perceberá mudanças no 

curso da história da Vila e da Escola, mudanças essas que se revelam na 

paisagem, pela ação do homem e por fenômenos naturais. Perceberá 

também a importância da escrita da história para a orientação do 

homem na linha do tempo, bem como da disciplina História enquanto 

componente curricular encarregado, por excelência, de apresentar e 

discutir os eventos do passado.

Para melhor ilustrar o trabalho que resultou neste livro, 

anexamos fotos e outros materiais que julgamos relevantes para a 

apreciação do leitor.
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 Primeiro dia de aula, cheguei, cumprimentei os 

alunos. Percebi que a maioria da turma já havia estudado 

comigo.

 Bom dia, crianças! E então, como foram as férias? 

Brincaram? Viajaram ou ficaram em casa, como a 

professora?

 Todos queriam falar ao mesmo tempo, mas eu os 

acalmei:

 Crianças, por favor, vamos falar um de cada vez...

 Fizeram silêncio. Mas Sofia, que era muito falante, 

levantou a mão e perguntou:

10 39

O amigo do rei, de Ruth Rocha

 Ruth Rocha aborda a escravidão de uma 
forma que o negro não é subjugado, pelo 
contrário, mostra como ele é forte, corajoso e que, 
através de sua luta, pode conseguir livrar-se da 
condição de escravo.

O menino Nito, de Sônia Rosa

 A autora propõe um texto reflexivo 

a respeito dos gêneros e dos diferentes 

estereótipos a que estamos acostumados. 

O menino Nito é um personagem que vive 

um dilema por acreditar que "homem não 

chora".

O menino marrom, de Ziraldo

 É um livro muito interessante, pois 
aborda o preconceito e aponta para a beleza 
da diversidade racial de uma forma lúdica, 
com personagens não estereotipados.

 (Re)começo da história  
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  Professora, é verdade que você vai dar aula de 

História?

 Sim, Sofia, é verdade. Por quê?

 Yes! Eu falei para a Isabela, mas ela não acreditou. Eu 

também disse que você até já escreveu um livro da Escola e 

de Dona Ruth, que foi a organizadora da Escola!

 Você quis dizer fundadora, não é, Sofia? Que a Dona 

Ruth foi a fundadora da Escola é verdade, mas quanto ao 

"livro"... Não é bem um livro, eu apenas tentei escrever um 

pouco sobre a história da Escola Municipal Vila Rosa e sua 

fundadora.

 Mas eu acho que é um livro. Todos lá em casa leram e 

gostaram e eu tenho ele guardado até hoje.

 Está bem, Sofia, amanhã você traz e lê para os seus 

colegas.

 A metade da turma gritou quase em coro:

  Professora! Professora! Professora! Eu também guardei o 

meu.

 Está bem, então quem ainda tiver o livrinho da Dona 

Ruth, traga-o na próxima aula que iremos revê-lo.

 No dia seguinte, quando entrei na sala de aula, 

percebi que a maioria das crianças trouxe o livrinho e todos 

queriam ler. Então eu falei:

 Que tal deixarmos Aláfia ler para nós?

 Todos concordaram. Aláfia era novata na Escola, 

mas seus olhos brilharam de emoção. Ela se levantou da 

carteira, pegou o livrinho, foi à frente e começou a ler.

1138

A cor do preconceito, de Carmen Lúcia Campos

 A cor do preconceito apresenta a história de 

uma menina que acredita que poderá melhorar sua 

vida por meio dos estudos, mas se vê confrontada 

com a questão de sua identidade. A obra também 

traz alguns textos informativos sobre as 

contribuições africanas e a vida dos negros no 

Brasil.

O baú das histórias, de Gail. E. Haley

 O baú das histórias nos mostra as cores e a 

cultura do povo africano.O livro ressalta a 

importância de se contar história fazendo um 

resgate cultural.

As tranças de Bintou, de Sylviane
A. Diouf

 Esta obra traz a linda história de uma 

garotinha que vive sonhando em poder trançar os 

seus cabelos e se livrar dos birotes. Apresenta um 

ótimo texto e belas ilustrações que enfatizam 

algumas características do continente africano, 

como o colorido das roupas, a arte, o modo de vida 

de alguns povos africanos.
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História da Escola
Municipal Vila Rosa

História da Escola
Municipal Vila Rosa

 Um dos aspectos fundamentais da literatura infantil 

e juvenil diz respeito aos processos de identificação que ela 

promove. Ao fruir da arte da palavra escrita, a criança pode 

reconhecer-se nos personagens com as quais se identifica e 

alcançar um amadurecimento íntimo que Marie-Louise 

von Franz (1984) denomina de individuação e que pode ser 

entendido como um encontro consigo mesmo. Bruno 

Bettelheim (2007) concebe, ainda, que as crianças se 

identificam com os personagens/heróis, psicologicamente 

e fisicamente. Nesse sentido, é possível considerar que a 

criança negra, ao se deparar apenas com personagens 

brancas, vai se afastando de sua identidade e assumindo a 

do outro, de modo a adotar uma perspectiva negativa sobre 

si mesma. Assim, tendo em vista a diversidade étnica das 

crianças de nossa Escola e percebendo a importância de 

enriquecer nossas propostas de leitura literária, 

selecionamos as obras seguintes para desenvolver as 

temáticas relacionadas à cultura afro-brasileira:

Leitura literária e 
construção da 

identidade

Leitura literária e 
construção da 

identidade

12 37
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 Um certo fazendeiro, chamado Francisco de Melo 

Rosa e dono desse lugar, onde criava gado e cultivava 

algumas plantações, resolveu vender a fazenda.

 Não demorou muito tempo para uma imobiliária se 

interessar pelas terras e, então, logo a fazenda foi vendida. 

Algumas semanas depois, homens e máquinas começaram 

o trabalho, derrubando árvores e abrindo estradas. Em 

pouco tempo, a fazenda se transformou no loteamento, que 

recebeu o nome de Vila Rosa.

36 13

Projeto Diversidade Cultural e Racial

Oficina da Beleza Negra

 A oficina da beleza negra foi uma dinâmica proposta 

pela escola, durante o desenvolvimento do Projeto 

"Diversidade Cultural e Racial", com o objetivo de 

promover entre os estudantes o reconhecimento do valor 

da cultura e das características dos povos africanos para 

seus descendentes. Fez parte das ações voltadas à 

construção da identidade individual e coletiva dos 

estudantes que, na condição de brasileiros, herdam direta 

ou indiretamente as raízes daqueles povos.

 Ocorrida durante um dia, a Oficina da Beleza Negra 

marcou de forma bastante positiva as atividades da Escola, 

pois ao se verem vestidas com as cores da África e serem 

fotografadas, as crianças começaram a refletir sobre o 

padrão de beleza posto/imposto pela mídia e a relativizar os 

conceitos preestabelecidos. A relevância dessa iniciativa 

pode ser constatada também na atitude de muitas crianças, 

que começaram a pesquisar sua história e a descobrir, com 

interesse, antepassados africanos.

1

1 -  Aluno - Arthur ciclo II.
2 -  Aluna - Renata ciclo II.
                                          Novembro - 2010                                                          

2
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Ele veio

Índio do Brasil Artiaga visita à Escola 

 Quando o ex-prefeito veio à Escola Municipal Vila Rosa, ele elogiou muito 

nosso trabalho, o livrinho. Falou que esse projeto é muito bom, porque se não fosse a 

Dona Ruth ter contado a história e a professora Siomar escrever, nós alunos nunca 

iríamos saber como era antigamente a Escola, o bairro e o Córrego Cascavel antes de 

ser poluído. Ele disse que isso é resgatar a memória.

                                                                 Samara Ferreira, 11 anos

Foto: Professora Siomar, Ex. Prefeito de Goiânia 
Índio do Brasil e Professora Magda - Diretora da 
Escola.                                       

  Outubro-2010

 Os lotes foram vendidos aos poucos. Dona Ruth, a 

principal personagem desta história, juntou suas 

economias e comprou o seu.

 Mesmo sem haver nenhum benefício no bairro, como 

ruas asfaltadas, água encanada, esgoto e energia elétrica, 

ela fez sua casa e se mudou com seus dois filhos pequenos: 

Rafael e Elis Regina. 

14 35
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1534

 O tempo foi passando e seus filhos crescendo. Ao 

redor de sua casa também crescia o mato. As ruas que 

foram abertas já não se viam mais. O capim havia tomado 

conta de tudo.

 No ano de 1981, Dona Ruth começou a se preocupar, 

pois seu filho e sua filha já estavam chegando à idade de ir 

para a escola e não havia nenhuma nas imediações.

O Convite

 Ao conhecer a história da Escola, as crianças ficaram muito curiosas a 
respeito do Prefeito que autorizou o funcionamento da mesma na casa de Dona Ruth. 
Queriam saber quem era, se estava vivo e se era índio mesmo, devido ao fato de se 
chamar Índio do Brasil Artiaga. Então fomos pesquisar.

 Tínhamos conhecimento de um cartório com o nome do ex-prefeito. Fizemos 
contato e descobrimos que o cartório era dele. Contamos às crianças que o havíamos 
encontrado. Elas ficaram muito felizes e empolgadas. Propomos que fizessem 
cartinhas convidando-o a vir à Escola, e assim foi feito.

  Outubro-2010
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Divina - 1ª série Maria Leide - 1ª série Maria Catarina - 2ª série

José Felix - 2ª série Elineide - 2ª série Raquel - 2ª série Fernando - 2ª série

Deusmar Luís - 2ª série

Jaime Araújo - 2ª série

Rosimar - 2ª série

Maria Divina

Ângela - 2ª série

Nadir

Elizabeth - 2ª série

Elias - 2ª série

 Dona Ruth pensou, pensou... procurou alguns 

vizinhos, trocaram ideias, discutiram, e resolveram fazer 

um abaixo-assinado.

 Após alguns dias, Dona Ruth conseguiu um número 

significativo de assinaturas e, no dia vinte de março de mil 

novecentos e oitenta e um, ela se preparou toda, pegou o 

documento e, acompanhada de alguns vizinhos, foi até o 

gabinete do Prefeito, que na época era o Sr. Índio do Brasil 

Artiaga.

16 33

Galeria de Fotos 2Galeria de Fotos 2
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Aláfia parou de ler e me perguntou:

   Professora, está escrito aqui que, de agora em 
diante, quem conta a história é a Dona Ruth. Por quê?

   Sim, Aláfia. É porque, nesta parte, eu procurei 
escrever a história do jeito que Dona Ruth contava todos 
os anos, no dia do aniversário da Escola.

   Lucas se manifestou:

    Professora, professora, deixa eu ler esta parte?

   Está bem, Lucas, pode continuar. 

E ele deu sequência à leitura.

Fotos de alguns estudantes da Escola, 

quando esta funcionava na casa de Dona 

Ruth, por volta de 1983. 

Elinaldo Wanderley - 1ª série Maria José - 1ª série

Luzomar - 1ª série

Luzia - 1ª série

Sônia Cristina - 1ª série

Silvani Aparecida - 1ª série

Maria Rita - 1ª série

Welton Pereira - 1ª série

Josefa - 1ª série

Feliciano - 1ª série

Elinalva - 1ª série

Nadir de Souza - 1ª série

1732

Galeria de Fotos 1Galeria de Fotos 1
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 – Era uma vez, um lugar triste, cheio de mato e um 

monte de crianças tristes.

   –  Por quê? - perguntavam os alunos a Dona Ruth.

 – É que neste lugar não tinha escola, energia elétrica, 

água encanada e nem estradas. A noite era muito escura e, 

para iluminar, a gente usava uma lamparina. Vocês sabem o 

que é uma lamparina?

 As crianças respondiam em coro:

 – Nãããããão!

 Ela, então, explicava pacientemente:

 – É uma vasilha pequenina feita com alumínio ou lata, 

parecida com uma garrafinha peti, só que tem uma "asa" para a 

gente segurar. E dentro se coloca um líquido inflamável e uma 

espécie de cordão bem grosso; esse cordão fica umedecido e 

com a ponta para fora, daí é só atear fogo que se faz a luz.

18 31

Projeto História da Escola/Bairro - 
Visita à casa da Dona Ruth

 No dia em que nós visitamos a casa da Dona Ruth, onde 
funcionava a antiga Escola, ela nos mostrou a casa, só que, agora tinha 
mudado um pouco, mas o banheiro que funcionava do lado de fora ainda 
estava lá do mesmo jeito. Ela nos recebeu muito bem e nos contou como tudo 
aconteceu. Disse também que naquele tempo as crianças costumavam subir 
em uma árvore que tinha no quintal e brincavam com bolas de meias e 
bolinhas de gude na hora do recreio. E que o lanche não era muito diferente 
do de hoje.
 Contou ainda que sua casa era baixinha e que quando chovia caía 
pingo de chuva nos alunos, mas eles nem ligavam e se escondiam debaixo 
das carteiras e se divertiam com a situação. Nós também vimos os recortes 
dos jornais e as fotos daquela época.
                                                                           Laís, 8 anos
1

3

2

1 - Ciclo I e professoras, visitando a casa da dona Ruth.
2 - Estudantes, Fábio, Gabriel, Felipe e Graciele e Dona Ruth.
3 - O banheiro foi conservado e está em bom estado até hoje, 
     naquela época chamado de privada.                                    
                                                                             Outubro de 2010                                      
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 E acrescentava:

 – Dessa lamparina sai fumaça que deixa as narinas da 

gente  com  fuligem...

 – Ah! Tem mais... continuava Dona Ruth - Também 

não tinha ônibus por perto, era preciso andar a pé por 

quase três horas e percorrer uns trieiros. Vocês sabem o 

que são trieiros? Pois bem! São caminhos estreitos no meio 

do mato, parecidos com caminhos de formigas. É isso 

mesmo, crianças! Nós percorríamos esses caminhos 

estreitos e, muitas vezes, o capim era tão alto que nos 

cobria. Então, crianças, como eu estava dizendo, este lugar 

era muito triste, longe de tudo, e o que mais me 

incomodava era mesmo o fato de não ter escola para as 

crianças que, mesmo em um bairro sem nenhuma 

benfeitoria, não paravam de chegar.

 Dona Ruth, dava um longo suspiro e com voz doce 

continuava:

 – Foi por isso que um dia resolvi reunir os vizinhos e 

conversar sobre a necessidade de uma escola no Bairro. 

Apareceram poucos, e durante a reunião, alguns deles 

demonstravam muita descrença.  Falavam:  ''Ah, Dona 

Ruth, deixa prá lá, ninguém vai querer fazer escola aqui, 

deixa disso,  é perda de tempo!"

Visita ao Córrego Cascavel

 No dia em que fomos ao Córrego Cascavel, eu estava animada, 
pensando que iria ver: peixes, passarinhos e outros animais. Mas quando 
chegamos lá, vi destruição e umas casinhas, nestas casinhas moram 
pessoas que cuidam das hortas que ficam na beira da margem.
 Não queria acreditar no que via: água poluída preta de sujeira, 
sem vida, sem luz... Fiquei triste.
 Depois fomos a outra parte do córrego Parque Cascavel, onde 
vimos outra imagem: um lago bem cuidado, parque com brinquedos, tudo 
maravilhoso.                                                                
                                         Samara Ferreira, 10 anos

Córrego Cascavel próximo a nascente.

                                                 Outubro de 2010

Parte revitalizada do córrego Cascavel, 
Parque cascavel.

                                                 Outubro de 2010   
                                      

Visita a nascente do córrego Cascavel.

           
           

           
           

     Outubro de 2010
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 – Mas eu insisti, e resolvemos fazer um abaixo-

assinado para levar ao gabinete do Prefeito. E assim foi 

feito, colhi algumas assinaturas numa folha de papel e, 

na semana seguinte, eu e alguns vizinhos fomos até lá.

Nesse ponto da narrativa, Dona Ruth costumava ser 

interrompida por uma criança:

 – O que é um abaixo-assinado?

 E ela respondia serenamente:

 – É um documento que contém reivindicações de 

um povo e representa sua vontade, seus desejos.

Projetos 
Desenvolvidos

 1 - Meio Ambiente

    - Visita ao Córrego Cascavel

 2 - História do Bairro

    - Visita a casa da Dona Ruth

 3 - Diversidade Cultural e Racial

    - Oficina da Beleza Negra

20 29
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Vila Rosa

 Lucas terminou de ler a história, pedi que fizessem 

um semicírculo e falei:

 – Meninos, agora eu vou mostrar para vocês algumas 

fotos e uns slides dos projetos que vêm sendo 

desenvolvidos na Escola. Quem se lembra dos nossos 

passeios à casa de Dona Ruth, ao córrego Cascavel, ao 

auditório da TV Serra Dourada, da visita que recebemos do 

Sr. Índio do Brasil Artiaga e da Oficina da Beleza Negra? 

 A maioria das crianças se lembrava. Comecei a 

passar os slides e as fotos, a sala toda em silêncio, mas 

quando se viam nas fotos ou nas filmagens, não se 

continham, apontavam o dedo, davam risadas e 

relembravam entusiasmados, os momentos que viveram...

 Vila Rosa continua fazendo história... 

Jornal O Popular
Edição 25/03/81

Jornal Diário da Manhã
Edição 25/03/81

 E continuava:

 – Sabe crianças, naquela época, a população de 

Goiânia ainda era pequena, aproximadamente 700.000 

habitantes. O prédio da Prefeitura não era tão imponente 

como é hoje e se localizava na Praça Cívica, no centro de 

Goiânia. Mas... como eu estava dizendo, ao chegar ao 

gabinete do Prefeito, fomos muito bem recebidos pelo 

Secretário, Sr. Valtécio Vilas Boas. No entanto, ele pegou o 

nosso abaixo-assinado, puxou uma gaveta e o guardou. 

Pensei: Ele não vai entregar o documento ao Prefeito. De lá 

fomos direto ao jornal O Popular e eu contei a um repórter 

toda a história daquele lugar triste, que não tinha escola. 

Falei sobre a visita ao gabinete do Prefeito e o repórter me 

ouviu atentamente. Isso porque, naquela época, Goiânia 

ainda era pequena e não acontecia tanta coisa que virasse 

notícia. Sabe o que aconteceu? O repórter publicou a 

matéria e ainda descobriu que o Setor Vila Rosa não existia 

no mapa de Goiânia.

28 21
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 Dona Ruth ainda acrescentava:

 – Naquele período, além das crianças que estudavam 

em minha casa, vieram outras, oriundas de uma pequena 

escola que funcionava no Bairro Jardim Atlântico e que foi 

fechada. Hoje, apesar de não ser muito grande, nossa 

Escola é bonita e bem conservada. Ela conta com seis salas 

de aula, cozinha, banheiros, secretaria e depósito. Só falta 

uma biblioteca, sala de informática e uma quadra de 

esportes para atender melhor a nossa comunidade.   

 Ao terminar a sua narrativa, Dona Ruth sempre era 

aplaudida por todas as crianças e, em seguida, voltava para 

a cozinha para preparar carinhosamente o lanche. Rotina 

que seguiu há mais de 30 anos.

 Dona Ruth prosseguia em meio aos olhares 

admirados:

 – Com certeza, o Prefeito leu o jornal, porque, após 

três dias, fez uma visita ao bairro com toda a sua comitiva. 

Com a chegada do Prefeito, a vizinhança ficou muito 

agitada e saiu gritando: "Dona Ruth, Dona Ruth, o Prefeito 

está aqui!".    Então saí para ver o que estava 

acontecendo e vi gente saindo assustada de suas casas, com 

o barulho de carros em meio a tanto mato. Chamei meus 

vizinhos, arrumamos um lençol branco, rasgamos, fizemos 

uma faixa e escrevemos:

 QUEREMOS ESCOLA!

22 27
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 Depois de um silêncio para reflexão, Dona Ruth 

continuava:

 – E quando chovia muito, era tanta goteira que as 

crianças se escondiam debaixo das carteiras, mas se 

divertiam com a situação.

  Um aluno perguntava:

 – O que eles lanchavam?

 – A merenda não era muito diferente da de hoje: arroz 

com carne, frango, farofa, canjica, arroz-doce etc... Então, 

crianças, como eu estava dizendo, a Escola funcionou em 

minha casa durante onze anos e no ano de 1992 foi 

construída uma escola novinha, que recebeu o nome de 

ESCOLA MUNICIPAL VILA ROSA, esta aqui, que vocês 

estudam hoje.

 Dona Ruth assumia um ar solene ao narrar esta parte 

da história:

 – O Prefeito, que já sabia dos nossos anseios, se 

prontificou a nos atender. Então, todos os moradores se 

reuniram em minha casa com ele e sua comitiva para 

algumas definições: o bairro passaria por limpeza e seria 

autorizado o aluguel de uma casa destinada a uma escola, 

pois isso era urgente e não dava tempo de construir um 

prédio. Alguns dias depois, retornamos ao gabinete do 

Prefeito para que ele assinasse os papéis que autorizavam o 

aluguel de uma casa. E assim foi feito.

Prefeito recebe os moradores da Vila Rosa em seu Gabinete(1981).

26 23
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Esteve presente:

A comunidade e o Prefeito Índio do Brasil Artiaga.

Dona Ruth em sua casa 

recebendo os cumprimentos 

do Prefeito Índio do Brasil 

Artiaga.

Moradores e Prefeito Índio na Casa de dona Ruth

Foto autografada pelo Prefeito Índio do Brasil Artiaga, enviada para dona Ruth

 A curiosidade de todos os estudantes aumentava 

diante da descrição que Dona Ruth fazia das primeiras 

dependências da escola:

 – Alugamos uma casa próxima à Avenida Rio Verde, 

de propriedade da Sra. Niveria. Foram contratadas duas 

professoras, Maria da Silva e Emília Pereira. E eu fui 

contratada para ser merendeira. Como não deu muito certo 

o funcionamento da Escola naquele lugar, ofereci a minha 

casa, pois aquelas crianças não podiam ficar sem estudar.

 Geralmente, nesse ponto da narrativa, Dona Ruth 

era interrompida:

 –  Dona Ruth, sua casa era grande?

 – Não, não era; aliás, era muito modesta, pequena e 

baixinha e as janelas eram de madeira, mas eu estava muito 

feliz por receber aquelas crianças e saber que não ficariam 

sem escola. Durante onze anos, a Escola funcionou em 

minha casa e, nesse período, passamos por muitos 

momentos difíceis: às vezes faltava o gás para fazer o 

lanche e eu tinha que buscar lenha no mato para acender o 

fogo.

24 25



432   |  ANAIS - I Seminário da Rede Internacional de Escolas Criativas

Esteve presente:

A comunidade e o Prefeito Índio do Brasil Artiaga.

Dona Ruth em sua casa 

recebendo os cumprimentos 

do Prefeito Índio do Brasil 

Artiaga.

Moradores e Prefeito Índio na Casa de dona Ruth

Foto autografada pelo Prefeito Índio do Brasil Artiaga, enviada para dona Ruth

 A curiosidade de todos os estudantes aumentava 

diante da descrição que Dona Ruth fazia das primeiras 

dependências da escola:

 – Alugamos uma casa próxima à Avenida Rio Verde, 

de propriedade da Sra. Niveria. Foram contratadas duas 

professoras, Maria da Silva e Emília Pereira. E eu fui 

contratada para ser merendeira. Como não deu muito certo 

o funcionamento da Escola naquele lugar, ofereci a minha 

casa, pois aquelas crianças não podiam ficar sem estudar.

 Geralmente, nesse ponto da narrativa, Dona Ruth 

era interrompida:

 –  Dona Ruth, sua casa era grande?

 – Não, não era; aliás, era muito modesta, pequena e 

baixinha e as janelas eram de madeira, mas eu estava muito 

feliz por receber aquelas crianças e saber que não ficariam 

sem escola. Durante onze anos, a Escola funcionou em 

minha casa e, nesse período, passamos por muitos 

momentos difíceis: às vezes faltava o gás para fazer o 

lanche e eu tinha que buscar lenha no mato para acender o 

fogo.
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 Depois de um silêncio para reflexão, Dona Ruth 

continuava:

 – E quando chovia muito, era tanta goteira que as 

crianças se escondiam debaixo das carteiras, mas se 

divertiam com a situação.

  Um aluno perguntava:

 – O que eles lanchavam?

 – A merenda não era muito diferente da de hoje: arroz 

com carne, frango, farofa, canjica, arroz-doce etc... Então, 

crianças, como eu estava dizendo, a Escola funcionou em 

minha casa durante onze anos e no ano de 1992 foi 

construída uma escola novinha, que recebeu o nome de 

ESCOLA MUNICIPAL VILA ROSA, esta aqui, que vocês 

estudam hoje.

 Dona Ruth assumia um ar solene ao narrar esta parte 

da história:

 – O Prefeito, que já sabia dos nossos anseios, se 

prontificou a nos atender. Então, todos os moradores se 

reuniram em minha casa com ele e sua comitiva para 

algumas definições: o bairro passaria por limpeza e seria 

autorizado o aluguel de uma casa destinada a uma escola, 

pois isso era urgente e não dava tempo de construir um 

prédio. Alguns dias depois, retornamos ao gabinete do 

Prefeito para que ele assinasse os papéis que autorizavam o 

aluguel de uma casa. E assim foi feito.

Prefeito recebe os moradores da Vila Rosa em seu Gabinete(1981).
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 Dona Ruth ainda acrescentava:

 – Naquele período, além das crianças que estudavam 

em minha casa, vieram outras, oriundas de uma pequena 

escola que funcionava no Bairro Jardim Atlântico e que foi 

fechada. Hoje, apesar de não ser muito grande, nossa 

Escola é bonita e bem conservada. Ela conta com seis salas 

de aula, cozinha, banheiros, secretaria e depósito. Só falta 

uma biblioteca, sala de informática e uma quadra de 

esportes para atender melhor a nossa comunidade.   

 Ao terminar a sua narrativa, Dona Ruth sempre era 

aplaudida por todas as crianças e, em seguida, voltava para 

a cozinha para preparar carinhosamente o lanche. Rotina 

que seguiu há mais de 30 anos.

 Dona Ruth prosseguia em meio aos olhares 

admirados:

 – Com certeza, o Prefeito leu o jornal, porque, após 

três dias, fez uma visita ao bairro com toda a sua comitiva. 

Com a chegada do Prefeito, a vizinhança ficou muito 

agitada e saiu gritando: "Dona Ruth, Dona Ruth, o Prefeito 

está aqui!".    Então saí para ver o que estava 

acontecendo e vi gente saindo assustada de suas casas, com 

o barulho de carros em meio a tanto mato. Chamei meus 

vizinhos, arrumamos um lençol branco, rasgamos, fizemos 

uma faixa e escrevemos:

 QUEREMOS ESCOLA!
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Vila Rosa

 Lucas terminou de ler a história, pedi que fizessem 

um semicírculo e falei:

 – Meninos, agora eu vou mostrar para vocês algumas 

fotos e uns slides dos projetos que vêm sendo 

desenvolvidos na Escola. Quem se lembra dos nossos 

passeios à casa de Dona Ruth, ao córrego Cascavel, ao 

auditório da TV Serra Dourada, da visita que recebemos do 

Sr. Índio do Brasil Artiaga e da Oficina da Beleza Negra? 

 A maioria das crianças se lembrava. Comecei a 

passar os slides e as fotos, a sala toda em silêncio, mas 

quando se viam nas fotos ou nas filmagens, não se 

continham, apontavam o dedo, davam risadas e 

relembravam entusiasmados, os momentos que viveram...

 Vila Rosa continua fazendo história... 

Jornal O Popular
Edição 25/03/81

Jornal Diário da Manhã
Edição 25/03/81

 E continuava:

 – Sabe crianças, naquela época, a população de 

Goiânia ainda era pequena, aproximadamente 700.000 

habitantes. O prédio da Prefeitura não era tão imponente 

como é hoje e se localizava na Praça Cívica, no centro de 

Goiânia. Mas... como eu estava dizendo, ao chegar ao 

gabinete do Prefeito, fomos muito bem recebidos pelo 

Secretário, Sr. Valtécio Vilas Boas. No entanto, ele pegou o 

nosso abaixo-assinado, puxou uma gaveta e o guardou. 

Pensei: Ele não vai entregar o documento ao Prefeito. De lá 

fomos direto ao jornal O Popular e eu contei a um repórter 

toda a história daquele lugar triste, que não tinha escola. 

Falei sobre a visita ao gabinete do Prefeito e o repórter me 

ouviu atentamente. Isso porque, naquela época, Goiânia 

ainda era pequena e não acontecia tanta coisa que virasse 

notícia. Sabe o que aconteceu? O repórter publicou a 

matéria e ainda descobriu que o Setor Vila Rosa não existia 

no mapa de Goiânia.

28 21
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 – Mas eu insisti, e resolvemos fazer um abaixo-

assinado para levar ao gabinete do Prefeito. E assim foi 

feito, colhi algumas assinaturas numa folha de papel e, 

na semana seguinte, eu e alguns vizinhos fomos até lá.

Nesse ponto da narrativa, Dona Ruth costumava ser 

interrompida por uma criança:

 – O que é um abaixo-assinado?

 E ela respondia serenamente:

 – É um documento que contém reivindicações de 

um povo e representa sua vontade, seus desejos.

Projetos 
Desenvolvidos

 1 - Meio Ambiente

    - Visita ao Córrego Cascavel

 2 - História do Bairro

    - Visita a casa da Dona Ruth

 3 - Diversidade Cultural e Racial

    - Oficina da Beleza Negra

20 29
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30 19

 E acrescentava:

 – Dessa lamparina sai fumaça que deixa as narinas da 

gente  com  fuligem...

 – Ah! Tem mais... continuava Dona Ruth - Também 

não tinha ônibus por perto, era preciso andar a pé por 

quase três horas e percorrer uns trieiros. Vocês sabem o 

que são trieiros? Pois bem! São caminhos estreitos no meio 

do mato, parecidos com caminhos de formigas. É isso 

mesmo, crianças! Nós percorríamos esses caminhos 

estreitos e, muitas vezes, o capim era tão alto que nos 

cobria. Então, crianças, como eu estava dizendo, este lugar 

era muito triste, longe de tudo, e o que mais me 

incomodava era mesmo o fato de não ter escola para as 

crianças que, mesmo em um bairro sem nenhuma 

benfeitoria, não paravam de chegar.

 Dona Ruth, dava um longo suspiro e com voz doce 

continuava:

 – Foi por isso que um dia resolvi reunir os vizinhos e 

conversar sobre a necessidade de uma escola no Bairro. 

Apareceram poucos, e durante a reunião, alguns deles 

demonstravam muita descrença.  Falavam:  ''Ah, Dona 

Ruth, deixa prá lá, ninguém vai querer fazer escola aqui, 

deixa disso,  é perda de tempo!"

Visita ao Córrego Cascavel

 No dia em que fomos ao Córrego Cascavel, eu estava animada, 
pensando que iria ver: peixes, passarinhos e outros animais. Mas quando 
chegamos lá, vi destruição e umas casinhas, nestas casinhas moram 
pessoas que cuidam das hortas que ficam na beira da margem.
 Não queria acreditar no que via: água poluída preta de sujeira, 
sem vida, sem luz... Fiquei triste.
 Depois fomos a outra parte do córrego Parque Cascavel, onde 
vimos outra imagem: um lago bem cuidado, parque com brinquedos, tudo 
maravilhoso.                                                                
                                         Samara Ferreira, 10 anos

Córrego Cascavel próximo a nascente.

                                                 Outubro de 2010

Parte revitalizada do córrego Cascavel, 
Parque cascavel.

                                                 Outubro de 2010   
                                      

Visita a nascente do córrego Cascavel.

           
           

           
           

     Outubro de 2010
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 – Era uma vez, um lugar triste, cheio de mato e um 

monte de crianças tristes.

   –  Por quê? - perguntavam os alunos a Dona Ruth.

 – É que neste lugar não tinha escola, energia elétrica, 

água encanada e nem estradas. A noite era muito escura e, 

para iluminar, a gente usava uma lamparina. Vocês sabem o 

que é uma lamparina?

 As crianças respondiam em coro:

 – Nãããããão!

 Ela, então, explicava pacientemente:

 – É uma vasilha pequenina feita com alumínio ou lata, 

parecida com uma garrafinha peti, só que tem uma "asa" para a 

gente segurar. E dentro se coloca um líquido inflamável e uma 

espécie de cordão bem grosso; esse cordão fica umedecido e 

com a ponta para fora, daí é só atear fogo que se faz a luz.

18 31

Projeto História da Escola/Bairro - 
Visita à casa da Dona Ruth

 No dia em que nós visitamos a casa da Dona Ruth, onde 
funcionava a antiga Escola, ela nos mostrou a casa, só que, agora tinha 
mudado um pouco, mas o banheiro que funcionava do lado de fora ainda 
estava lá do mesmo jeito. Ela nos recebeu muito bem e nos contou como tudo 
aconteceu. Disse também que naquele tempo as crianças costumavam subir 
em uma árvore que tinha no quintal e brincavam com bolas de meias e 
bolinhas de gude na hora do recreio. E que o lanche não era muito diferente 
do de hoje.
 Contou ainda que sua casa era baixinha e que quando chovia caía 
pingo de chuva nos alunos, mas eles nem ligavam e se escondiam debaixo 
das carteiras e se divertiam com a situação. Nós também vimos os recortes 
dos jornais e as fotos daquela época.
                                                                           Laís, 8 anos
1

3

2

1 - Ciclo I e professoras, visitando a casa da dona Ruth.
2 - Estudantes, Fábio, Gabriel, Felipe e Graciele e Dona Ruth.
3 - O banheiro foi conservado e está em bom estado até hoje, 
     naquela época chamado de privada.                                    
                                                                             Outubro de 2010                                      
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Aláfia parou de ler e me perguntou:

   Professora, está escrito aqui que, de agora em 
diante, quem conta a história é a Dona Ruth. Por quê?

   Sim, Aláfia. É porque, nesta parte, eu procurei 
escrever a história do jeito que Dona Ruth contava todos 
os anos, no dia do aniversário da Escola.

   Lucas se manifestou:

    Professora, professora, deixa eu ler esta parte?

   Está bem, Lucas, pode continuar. 

E ele deu sequência à leitura.

Fotos de alguns estudantes da Escola, 

quando esta funcionava na casa de Dona 

Ruth, por volta de 1983. 

Elinaldo Wanderley - 1ª série Maria José - 1ª série

Luzomar - 1ª série

Luzia - 1ª série

Sônia Cristina - 1ª série

Silvani Aparecida - 1ª série

Maria Rita - 1ª série

Welton Pereira - 1ª série

Josefa - 1ª série

Feliciano - 1ª série

Elinalva - 1ª série

Nadir de Souza - 1ª série

1732

Galeria de Fotos 1Galeria de Fotos 1
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Divina - 1ª série Maria Leide - 1ª série Maria Catarina - 2ª série

José Felix - 2ª série Elineide - 2ª série Raquel - 2ª série Fernando - 2ª série

Deusmar Luís - 2ª série

Jaime Araújo - 2ª série

Rosimar - 2ª série

Maria Divina

Ângela - 2ª série

Nadir

Elizabeth - 2ª série

Elias - 2ª série

 Dona Ruth pensou, pensou... procurou alguns 

vizinhos, trocaram ideias, discutiram, e resolveram fazer 

um abaixo-assinado.

 Após alguns dias, Dona Ruth conseguiu um número 

significativo de assinaturas e, no dia vinte de março de mil 

novecentos e oitenta e um, ela se preparou toda, pegou o 

documento e, acompanhada de alguns vizinhos, foi até o 

gabinete do Prefeito, que na época era o Sr. Índio do Brasil 

Artiaga.

16 33

Galeria de Fotos 2Galeria de Fotos 2
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1534

 O tempo foi passando e seus filhos crescendo. Ao 

redor de sua casa também crescia o mato. As ruas que 

foram abertas já não se viam mais. O capim havia tomado 

conta de tudo.

 No ano de 1981, Dona Ruth começou a se preocupar, 

pois seu filho e sua filha já estavam chegando à idade de ir 

para a escola e não havia nenhuma nas imediações.

O Convite

 Ao conhecer a história da Escola, as crianças ficaram muito curiosas a 
respeito do Prefeito que autorizou o funcionamento da mesma na casa de Dona Ruth. 
Queriam saber quem era, se estava vivo e se era índio mesmo, devido ao fato de se 
chamar Índio do Brasil Artiaga. Então fomos pesquisar.

 Tínhamos conhecimento de um cartório com o nome do ex-prefeito. Fizemos 
contato e descobrimos que o cartório era dele. Contamos às crianças que o havíamos 
encontrado. Elas ficaram muito felizes e empolgadas. Propomos que fizessem 
cartinhas convidando-o a vir à Escola, e assim foi feito.

  Outubro-2010
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Ele veio

Índio do Brasil Artiaga visita à Escola 

 Quando o ex-prefeito veio à Escola Municipal Vila Rosa, ele elogiou muito 

nosso trabalho, o livrinho. Falou que esse projeto é muito bom, porque se não fosse a 

Dona Ruth ter contado a história e a professora Siomar escrever, nós alunos nunca 

iríamos saber como era antigamente a Escola, o bairro e o Córrego Cascavel antes de 

ser poluído. Ele disse que isso é resgatar a memória.

                                                                 Samara Ferreira, 11 anos

Foto: Professora Siomar, Ex. Prefeito de Goiânia 
Índio do Brasil e Professora Magda - Diretora da 
Escola.                                       

  Outubro-2010

 Os lotes foram vendidos aos poucos. Dona Ruth, a 

principal personagem desta história, juntou suas 

economias e comprou o seu.

 Mesmo sem haver nenhum benefício no bairro, como 

ruas asfaltadas, água encanada, esgoto e energia elétrica, 

ela fez sua casa e se mudou com seus dois filhos pequenos: 

Rafael e Elis Regina. 

14 35
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 Um certo fazendeiro, chamado Francisco de Melo 

Rosa e dono desse lugar, onde criava gado e cultivava 

algumas plantações, resolveu vender a fazenda.

 Não demorou muito tempo para uma imobiliária se 

interessar pelas terras e, então, logo a fazenda foi vendida. 

Algumas semanas depois, homens e máquinas começaram 

o trabalho, derrubando árvores e abrindo estradas. Em 

pouco tempo, a fazenda se transformou no loteamento, que 

recebeu o nome de Vila Rosa.

36 13

Projeto Diversidade Cultural e Racial

Oficina da Beleza Negra

 A oficina da beleza negra foi uma dinâmica proposta 

pela escola, durante o desenvolvimento do Projeto 

"Diversidade Cultural e Racial", com o objetivo de 

promover entre os estudantes o reconhecimento do valor 

da cultura e das características dos povos africanos para 

seus descendentes. Fez parte das ações voltadas à 

construção da identidade individual e coletiva dos 

estudantes que, na condição de brasileiros, herdam direta 

ou indiretamente as raízes daqueles povos.

 Ocorrida durante um dia, a Oficina da Beleza Negra 

marcou de forma bastante positiva as atividades da Escola, 

pois ao se verem vestidas com as cores da África e serem 

fotografadas, as crianças começaram a refletir sobre o 

padrão de beleza posto/imposto pela mídia e a relativizar os 

conceitos preestabelecidos. A relevância dessa iniciativa 

pode ser constatada também na atitude de muitas crianças, 

que começaram a pesquisar sua história e a descobrir, com 

interesse, antepassados africanos.

1

1 -  Aluno - Arthur ciclo II.
2 -  Aluna - Renata ciclo II.
                                          Novembro - 2010                                                          

2
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História da Escola
Municipal Vila Rosa

História da Escola
Municipal Vila Rosa

 Um dos aspectos fundamentais da literatura infantil 

e juvenil diz respeito aos processos de identificação que ela 

promove. Ao fruir da arte da palavra escrita, a criança pode 

reconhecer-se nos personagens com as quais se identifica e 

alcançar um amadurecimento íntimo que Marie-Louise 

von Franz (1984) denomina de individuação e que pode ser 

entendido como um encontro consigo mesmo. Bruno 

Bettelheim (2007) concebe, ainda, que as crianças se 

identificam com os personagens/heróis, psicologicamente 

e fisicamente. Nesse sentido, é possível considerar que a 

criança negra, ao se deparar apenas com personagens 

brancas, vai se afastando de sua identidade e assumindo a 

do outro, de modo a adotar uma perspectiva negativa sobre 

si mesma. Assim, tendo em vista a diversidade étnica das 

crianças de nossa Escola e percebendo a importância de 

enriquecer nossas propostas de leitura literária, 

selecionamos as obras seguintes para desenvolver as 

temáticas relacionadas à cultura afro-brasileira:

Leitura literária e 
construção da 

identidade

Leitura literária e 
construção da 

identidade

12 37
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  Professora, é verdade que você vai dar aula de 

História?

 Sim, Sofia, é verdade. Por quê?

 Yes! Eu falei para a Isabela, mas ela não acreditou. Eu 

também disse que você até já escreveu um livro da Escola e 

de Dona Ruth, que foi a organizadora da Escola!

 Você quis dizer fundadora, não é, Sofia? Que a Dona 

Ruth foi a fundadora da Escola é verdade, mas quanto ao 

"livro"... Não é bem um livro, eu apenas tentei escrever um 

pouco sobre a história da Escola Municipal Vila Rosa e sua 

fundadora.

 Mas eu acho que é um livro. Todos lá em casa leram e 

gostaram e eu tenho ele guardado até hoje.

 Está bem, Sofia, amanhã você traz e lê para os seus 

colegas.

 A metade da turma gritou quase em coro:

  Professora! Professora! Professora! Eu também guardei o 

meu.

 Está bem, então quem ainda tiver o livrinho da Dona 

Ruth, traga-o na próxima aula que iremos revê-lo.

 No dia seguinte, quando entrei na sala de aula, 

percebi que a maioria das crianças trouxe o livrinho e todos 

queriam ler. Então eu falei:

 Que tal deixarmos Aláfia ler para nós?

 Todos concordaram. Aláfia era novata na Escola, 

mas seus olhos brilharam de emoção. Ela se levantou da 

carteira, pegou o livrinho, foi à frente e começou a ler.

1138

A cor do preconceito, de Carmen Lúcia Campos

 A cor do preconceito apresenta a história de 

uma menina que acredita que poderá melhorar sua 

vida por meio dos estudos, mas se vê confrontada 

com a questão de sua identidade. A obra também 

traz alguns textos informativos sobre as 

contribuições africanas e a vida dos negros no 

Brasil.

O baú das histórias, de Gail. E. Haley

 O baú das histórias nos mostra as cores e a 

cultura do povo africano.O livro ressalta a 

importância de se contar história fazendo um 

resgate cultural.

As tranças de Bintou, de Sylviane
A. Diouf

 Esta obra traz a linda história de uma 

garotinha que vive sonhando em poder trançar os 

seus cabelos e se livrar dos birotes. Apresenta um 

ótimo texto e belas ilustrações que enfatizam 

algumas características do continente africano, 

como o colorido das roupas, a arte, o modo de vida 

de alguns povos africanos.
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 Primeiro dia de aula, cheguei, cumprimentei os 

alunos. Percebi que a maioria da turma já havia estudado 

comigo.

 Bom dia, crianças! E então, como foram as férias? 

Brincaram? Viajaram ou ficaram em casa, como a 

professora?

 Todos queriam falar ao mesmo tempo, mas eu os 

acalmei:

 Crianças, por favor, vamos falar um de cada vez...

 Fizeram silêncio. Mas Sofia, que era muito falante, 

levantou a mão e perguntou:

10 39

O amigo do rei, de Ruth Rocha

 Ruth Rocha aborda a escravidão de uma 
forma que o negro não é subjugado, pelo 
contrário, mostra como ele é forte, corajoso e que, 
através de sua luta, pode conseguir livrar-se da 
condição de escravo.

O menino Nito, de Sônia Rosa

 A autora propõe um texto reflexivo 

a respeito dos gêneros e dos diferentes 

estereótipos a que estamos acostumados. 

O menino Nito é um personagem que vive 

um dilema por acreditar que "homem não 

chora".

O menino marrom, de Ziraldo

 É um livro muito interessante, pois 
aborda o preconceito e aponta para a beleza 
da diversidade racial de uma forma lúdica, 
com personagens não estereotipados.

 (Re)começo da história  
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O Rei Preto de Ouro Preto,
de Sylvia Orthof

 Sylvia Orthof conta de uma forma poética 
a trajetória dos negros trazidos da África para o 
Brasil. Fala do sonho de liberdade do negro Chico 
Rei, que foi alforriado por meio de seu trabalho. O 
livro apresenta ilustrações belíssimas.

O presente de Ossanha,
de Joel Rufino dos Santos

 É um conto africano que aborda a amizade 
entre dois garotos, um preto e outro branco. O 
primeiro era escravo e consegue sua liberdade 
por causa de um presente que ganhou de 
Ossanha, um Deus africano, Deus da mata.

Menina bonita do laço de fita,
de Ana Maria Machado

 Ana Maria Machado apresenta a história de 
um coelho que se encanta por uma menina negra 
e que faz de tudo para ficar preto. Mas depois 
compreende que a cor está ligada à genética.

0940

 Seguiram-se, assim, debates sobre essas questões, com base 

nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações 

Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 

Africana, que contemplam as determinações da Lei 10.639, sancionada 

em abril de 2003 tornando obrigatório o ensino da História e Cultura 

Afro-brasileira e Africana nas escolas públicas e particulares do Brasil. 

Tendo em vista a faixa etária dos estudantes atendidos pela escola – de 

5 a 11 anos, acreditamos que seria necessário iniciar com um trabalho 

voltado à construção da identidade individual e coletiva das crianças, 

na perspectiva de promover entre elas um autoconhecimento e a 

consequente elevação da autoestima enquanto sujeitos da história. 

Para isso, era preciso que a criança negra e a não negra tivessem acesso 

a materiais que evidenciassem a importância das diferentes etnias na 

constituição do povo brasileiro. Pelo enfoque a ser dado, a ênfase foi 

sobre materiais impressos com imagens de negros, tomando-se a 

literatura infantil como grande aliada, por ser um valioso patrimônio 

cultural a revelar traços da trajetória humana, como os caminhos e 

descaminhos que resultaram na miscigenação brasileira, e por 

promover  processos  de  ident i f icação,  que contr ibuem, 

significativamente, para o autoconhecimento do leitor. As referências 

fundamentais, nesse sentido, foram algumas obras de autores 

brasileiros contemporâneos, que apresentam personagens negras e 

discutem sob ponto de vista ético a participação do negro na sociedade. 

Assim, entre outras ações, investimos na leitura de obras consagradas 

e na composição deste livro, cuidando para que se assegurasse o valor 

das personagens negras – tanto das fictícias presentes nas obras 

literárias estudadas, quanto das reais protagonistas da história que 

aqui se apresenta.

Acreditamos que, ao ler o livro, o leitor perceberá mudanças no 

curso da história da Vila e da Escola, mudanças essas que se revelam na 

paisagem, pela ação do homem e por fenômenos naturais. Perceberá 

também a importância da escrita da história para a orientação do 

homem na linha do tempo, bem como da disciplina História enquanto 

componente curricular encarregado, por excelência, de apresentar e 

discutir os eventos do passado.

Para melhor ilustrar o trabalho que resultou neste livro, 

anexamos fotos e outros materiais que julgamos relevantes para a 

apreciação do leitor.
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A Semente que veio da África,
de Heloísa Pires Lima

 Heloísa Pires apresenta várias histórias, 
tendo como tema a árvore, mas não uma árvore 
qualquer. Esta é uma e ao mesmo tempo muitas, 
uma vez que recebe diferentes nomes de acordo 

Gosto de África: histórias de lá e daqui,
de Joel Rufino dos Santos

 Seis contos de lá e daqui. Histórias 
contadas de forma crítica e afetuosa e que nos 
possibilitam entender melhor a nossa cultura

Falando Banto,
de Eneida Duarte Gaspar

 A obra mostra que muitas palavras de 
origem africana estão presentes no nosso dia-
a-dia e traz, no final, um vocabulário de 

INTRODUÇÃO

Este livro é resultado de alguns projetos que vêm sendo 

desenvolvidos na Escola Municipal Vila Rosa há algum tempo, dentre 

eles: Meio Ambiente, História da Escola/Bairro, Diversidade Cultural e 

Racial. Foi escrito com a intenção de levar ao conhecimento dos 

estudantes e de toda a comunidade escolar a história da Escola 

Municipal Vila Rosa e do Bairro Vila Rosa, resguardando a noção de 

que a história também é feita por pessoas simples, como no caso de 

nossa personagem Dona Ruth, uma senhora que, percebendo a 

necessidade de escolarização das crianças vila-rosenses, não mediu 

esforços para trazer uma escola para o seu bairro.

No desenvolvimento dos projetos que deram suporte à 

construção do livro, houve visita de estudantes e trabalhadores em 

educação ao Córrego Cascavel, passeio à casa de Dona Ruth – atual 

merendeira e fundadora da Escola, realização de Oficina da Beleza 

Negra, entre outros. Houve também a visita do prefeito que autorizou a 

abertura e o funcionamento da Escola na residência de Dona Ruth. 

Diante do entusiasmo, da participação e do envolvimento dos 

estudantes durante todo o processo, resolvemos tornar público nosso 

trabalho.

Em 2010, quando resolvemos escrever o livro, recorremos a 

alguns documentos, (fotos, recortes de jornais, entrevistas, relatos 

orais). A partir dos dados coletados, elaboramos os textos e começamos 

a montar o livrinho. Diante da ideia de ilustrá-lo, solicitamos de um 

desenhista amador ligado à comunidade escolar que fizesse as 

ilustrações para que fossem, posteriormente, coloridas pelos alunos. 

Cumpridas essas etapas, fizemos uma encadernação tipo brochura, que 

serviu de matriz para a reprodução de uma cópia para cada estudante.

 De acordo com as características de cada turma, o livro foi 

trabalhado em sala de aula. E durante o momento em que os estudantes 

estavam colorindo as ilustrações dos personagens, observamos que, 

mesmo em se tratando de pessoas negras, havia uma certa resistência 

por parte de alguns estudantes em usar a cor preta ou marrom, pois 

queriam colorir a pele de rosa e os cabelos de amarelo. Houve, 

inclusive, um estudante da turma F – agrupamento de 11 anos – que, ao 

ser questionado sobre as cores que usava, disse:Tia, mas eu fui lá na 

cozinha para ver a cor da Dona Ruth, aí eu falei que estava pintando ela 

e ela me falou que era para pintar bem bonito. Por isso que eu estou 

pintando ela de loira”. Essa fala serviu-nos de parâmetros para concluir 

que, mesmo com o trabalho já desenvolvido pela Escola, era preciso 

continuar a investir nas temáticas ligadas às questões raciais.
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Memória das palavras,
Coordenação do Projeto

Ana Paula Brandão

 Livro distribuído pelo MEC e que traz o 
significado de A a Z  de palavras que herdamos 
da África.

O cabelo de Lelê, de Valéria Belém

 Valéria Belém apresenta de uma forma 
poética a história de Lelê, uma menina que não 
gostava dos seus cabelos, mas, depois que 
descobriu a origem dos mesmos, passou a 
inventar e reinventar penteados. 

Pretinho, meu boneco querido,
de Maria Cristina Furtado

 A história acontece dentro de um 
quarto, onde um bonequinho preto sofre 
discriminação e preconceito. Mas depois os 
bonecos agressores reconhecem o erro que 
cometeram e pedem desculpas.
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Luana,
a menina que viu o Brasil neném,

de Haroldo Macedo e Faustino Osvaldo

 Luana é negra, linda, esperta e adora lutar 
capoeira. Ela tem um berimbau mágico e através 
dele mostra um Brasil pluriétnico.

ABC do Continente Africano,
de Rogério Andrade

 Tanto o autor como a ilustradora do 
livro são conhecedores das contribuições 
histórico-culturais do Continente Africano. E 
retratam o universo colorido e mítico em que 
os brasileiros estão ligados.

A História de Chico Rei,
de Béatrice Tanaka

 É uma obra que deve ser lida pelos 
educadores e educandos, pois aborda os temas: 
Brasil Colonial, Cultura Afro-brasileira, 
Escrav idão  e  Carnava l ,  t endo  como 
personagem Chico Rei, um escravo que, assim 
como seu povo, compra a liberdade com o ouro 
que esconde em seus cabelos.
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História da Vila Rosa

Siomar de Moura Vieira

Goiânia - GO.
2012

( História da Escola Municipal Vila Rosa )

Significado das Palavras

1 - Abaixo-assinado
Significado de Abaixo-assinado

s.m. Documento assinado por várias pessoas, em que se expressam reivindicações, 
solidariedade ou protesto.

2 - Lamparina
Significado de Lamparina

s.f. Pequena lâmpada.
Pequeno disco com um pavio no centro, que boia no azeite, produzindo luz fraca.

3 - Trieiros
Significado de Trieiros

Pequena estrada feita para só uma pessoa ou animal passar.

4 - Descrença
Significado de Descrença

s.f. Falta de crença; dúvida, incredulidade.
Estado de uma pessoa, de um grupo, que não tem crença religiosa.

5 - Imponente
Significado de Imponente

adj. Que é próprio para atrair os olhares, as atenções, o respeito; que impõe admiração: 
figura imponente.

6 - Solene
Significado de Solene

adj. Acompanhamento de cerimônias públicas e extraordinárias: comemoração solene.
Pomposo, majestoso, triunfal: entrada solene.

7 - Modesta
Significado de Modesta

adj. Que pensa a seu respeito ou fala de si mesmo sem orgulho; despretensioso; 
humilde. / Moderado, desambicioso. / Simples; pobre...

8 - Fuligem
Significado de Fuligem

s.f. Matéria negra, pulverulenta e espessa, que a fumaça deposita nas chaminés e na 
superfície dos corpos expostos ao contato dela.
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Escola, sujeitos e educação integral numa 
perspectiva Inclusiva

Iolanda Alves Fernandes Ferro1

Maria da Gloria Silveira de Oliveira2

Enymaria Barreto Guedes3

Esta pesquisa tem como objetivo a proposta da escola de tempo in-
tegral para a melhoria da qualidade de ensino no Brasil e melhores condi-
ções para a concretização da escola inclusiva. Trata-se de uma investigação 
de como ocorre os processos de inclusão em uma escola publica da rede 
municipal da cidade de Trindade, que possui atendimento de sala de AEE 
(Atendimento Educacional Especializado), sendo este uma modalidade 
que perpassa todos os níveis de ensino e que visa o desenvolvimento e o 
atendimento em tempo integral aos alunos portadores de necessidades es-
peciais bem como todos os alunos que frequentam a Educação Infantileo 
Ensino Fundamental de 1º ao 5º Ano.

A pesquisa foi desenvolvida por meio de questionários e observações 
buscando compreender como acontece a inclusão em uma escola que não 
é de tempo integral, porém regular,com funcionamento fragmentado de 4 
horas, mas tem a sala de AEE,e estaprioriza o atendimento dos alunos com 
necessidades especiais no contra turno.

A ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL INCLUSIVA

Atualmente a Educação no Brasil é alicerçada pelo Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profis-

1. Graduada em Pedagogia pela UFG, com Pós em Psicopedagogia e Educação Inclusiva, trabalha nas rede Muni-
cipal de ensino de Goiânia e Trindade, atua como professora da sala de recurso multifuncional no Atendimento 
Educacional Especializado – AEE desde 2009. iolanda.aff@gmail.com 

2. Graduada em Pedagogia pela UEG, trabalha na rede municipal de ensino de Trindade como professora da sala 
de recurso multifuncional no AEE. maridagloriasil@gmail.com

3. Graduada em Letras.ebguedes@ig.com.br
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sionais da Educação (Fundeb), que atende da Educação Infantil, ao Ensino 
Médio e também garante fundo e recursos para que se implante a Educação 
em Tempo Integral e oferte a Educação Inclusiva. 

A educação no Brasil é direito previstona Constituição Federal e nos 
artigos 205 e 227 (BRA SIL, 1988) destaca os sujeitos que compõe o am-
biente escolar definindo seus direitos a Educação, juntamente com o dever 
da família e do estado de proporcionar e assegurar uma Educação visando 
o pleno desenvolvimento da cidadania e qualificação para o trabalho. 

Na LDB, Lei nº 9.394/1996, em seus artigos 34 e 87, (BRASIL,1996)
define que na modalidade do ensino fundamental a jornada escolar é de 
no mínimo quatro horas aula em sala, podendo ser ampliado no período 
de tempo integral prevendo o tempo e espaço para a promoção do ensino.

Esta mesma Lei, em suas disposições transitórias, ao instituir a Dé-
cada da Educação estabelece o regime de escola de tempo integral no pará-
grafo quinto - Serão conjugados todos os esforços objetivando a progressão 
das redes escolares públicas urbanas do ensino fundamental para o regime 
de escolas de tempo integra.(LDB Nº 9394/1996)

Podemos citar também o Decreto n° 6.253/2007, que ao assumir o 
estabelecido no Plano Nacional de Educação - PNE -, definiu a ampliação 
da jornada escolar de no mínimo sete horas, com permanência do aluno 
em atividades escolaresdurante todo período letivo.

Ressaltamos ainda que a história da Educação Inclusiva e a legisla-
ção mostram que existe uma preocupação em oferecer educação e cuidados 
para as pessoas com necessidades educativas especiais, fazendo-se necessá-
rio a busca de alternativas para que a educação formal de todas as pessoas 
se efetive. Para tanto é preciso que a lei seja cumprida, como por exemplo, 
a Declaração de Salamanca, de 1994, que veio para incentivar a inclusão no 
contexto da educação e que teve sua origem na Conferência Mundial sobre 
Educação para Todos, 1990.

As leis que norteiam a educação inclusiva garantem que as pessoas 
com deficiência tenham direito a participação plena e igualdade de opor-
tunidades. Buscando esclarecer legalmente esta definição aLDB, no art. 3º 
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da resolução Nº 2 de 11 de setembro de 2001, define a Educação Especial 
como modalidade de educação escolar, e no Art. 8º assegura a estes, recur-
sos e serviços educacionais especiais como apoio, complemento e suple-
mento curricular para o desenvolvimento de suas potencialidades

A implementação da inclusão das pessoas com NEE é um desafio, 
garantido em lei que transpõe muitos modelos existentes.

Deste modo, é possível observar que as bases legais por si não garan-
tem a efetivação da escola de tempo integral inclusiva, mas alguns fatores 
são necessários como a elaboração do projeto político pedagógico capaz 
de apresentar a realidade da Unidade Escolar, ter as atribuições de todos 
os sujeitos estabelecidas e divulgadas e contar com a participação de to-
dos, professores, funcionários, alunos, família e comunidade na construção 
da escola almejada. 

É preciso analisar as políticas públicas, as dificuldades e a necessi-
dade de reestruturar as escolas com adequações na estrutura física, nos re-
cursos humanos, na flexibilização e adequação do currículo e nas praticas 
diária dos sujeitos aqui envolvidos.

A PROPOSTA DA ESCOLA

A escola municipal analisada está situada no município de Trindade, 
no Estado de Goiás, e conta com dois turnos: matutino e vespertino, e tem 
um total de alunos   567, sendo 111 na Educação Infantil e 456 no Ensino 
Fundamental. 

São 28 turmas, sendo 30 professoras de sala, 11 apoios, 2 professoras 
de Educação Física, 4 de reforço e 2 com formações especificas que atu-
am na sala do Atendimento Educacional Especializado-AEE, foco desta 
pesquisa. 

Nesta escola atendecrianças com necessidades educacionais especiais 
em sala de AEE, que apresentam dificuldades acentuadas de aprendizagem 
ou limitações no processo de desenvolvimento das atividades curriculares, 
compreendidas em dois grupos: aqueles não vinculados a uma causa orgâ-
nica especifica, somando-se 30%,  e aqueles relacionados às condições, dis-
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funções, limitações ou deficiências,(visual, surdo, física, intelectual), trans-
tornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ousuperdotação, que 
somam os outros  70%.

Na rotina diária da escola, nas salas regulares os alunos especiais, 
contam com o professor da turma que planeja as atividades para todos, 
uma professora apoio que com ajuda da coordenação e professor do AEE, 
que fazem adaptaçõesdas atividades. 

A sala de recurso multifuncional ou sala do AEE (Atendimento Edu-
cacional Especializado) é uma sala atípica nas escolas convencionais e é de-
nominada Tipo I, pois tem tamanho maior que o padrão, com a metragem 
de 7.90 x 6.80 que equivale a 53.72 m². Diferente na estrutura interna, que 
é recebe recursos especiais, possui equipamentos, mobiliários, materiais 
didáticos e pedagógicos únicos. Tudo adquirido de acordo com as normas 
legais em 2009, quando também recebeu uma verba para aquisição de mais 
materiais e mobiliários que a escola julgou necessário, a maior parte da 
verba foi destinada a reforma com adaptação arquitetônica, nas salas, ba-
nheiros e corredores.

Com a matricula de alunos deficientes visual em 2011, a escola foi fa-
vorecida com a sala Tipo II recebendo da mesma fonte outros equipamen-
tos, materiais didáticos e pedagógicos sendo eles a maquina de datilografia 
debraille, impressora braille, regletes de mesa, sorobans todos estes apara-
tos com fim de contemplar as especificidades de cada aluno aqui atendido.

Os atendimentos são realizados no contra turno, uma vez por sema-
na, no período de 50 minutos, individualizado ou em pequenos grupos, 
com atividades complementar ou suplementar aos da sala regular, utilizan-
do recursos de acessibilidades, estimulando a autonomia e a independência 
com intuito de eliminarbarreiras que impedem a participação destes alunos 
no ambiente escolar e no social.

Este atendimentodo AEEé realizado por um professor com forma-
ção especificada na educação especial, ele desenvolve um trabalho que en-
volve todos os sujeitos, alunos, famílias e comunidade escolar. Com ativi-
dades específicas este professor identifica as habilidades e necessidades dos 
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alunos com NEE, levantamento que dão norte para elaboração, execução 
e também avaliação do plano de AEE de cada aluno. Neste plano são de-
finidos, o cronograma, as estratégias pedagógicas, recursos acessíveis que 
promova o desenvolvimento das habilidades e superação das dificuldades. 
Cabe também a este professor orientar e acompanhar o trabalho em sala de 
aula comum.

Ainda que as politicas públicas contemplem a educação especial com 
o direito do aluno com NEE garantido sua inclusão educacional e que al-
gumas escola sejam contempladas com salas multifuncionais, faz-se neces-
sário que haja mudanças na concepção e nas praticas de gestão, de salas de 
aula e de formação de professores, só então o direito de todos a escolariza-
ção será efetivado.

Portanto, há nesta escola analisada um funcionamento fragmentado 
de 4h. A implementação da escola de tempo integral nesta, bem como em 
toda rede publica de ensino, beneficiará não só os alunos com NEE, mas 
todos os sujeitos envolvidos no processo escolar. Propiciando melhores 
condições para de fato consolidar a escola inclusiva como promotora da 
qualidade do ensino regular.
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Escrita criativa como metodologia de ensino a 
partir de uma breve análise quanto a educação 
escolar, os letramentos e as novas tecnologias

Patricia Correa Junqueira1

JUSTIFICATIVA

Algumas das questões mais relevantes dentro da escola atual se refe-
rem ao desinteresse dos alunos quanto ao estudo de matérias vinculadas ao 
currículo de cada disciplina. Essa dispersão, entretanto, não deve ser vincu-
lada a uma alienação quanto à vida cotidiana e aos fatores que a englobam. 
Pelo contrário, crianças e jovens demonstram grande interesse quando os 
assuntos abordados dentro de sala de aula, ou mesmo em um grupo de 
amigos, se referem a anseios, problemas, dificuldades, enfim, a termos que 
fazem parte do meio social em que estão inseridos.

As tecnologias e suas possibilidades de uso se inserem neste contexto 
de forma predominante e determinante. O uso do computador, por exem-
plo, já se tornou uma necessidade para a grande maioria da população, seja 
em questões profissionais ou mesmo como meio de entretenimento. Veen; 
Wraking (2009) trata sobre a era digital e as dificuldades referentes aos mé-
todos de ensino dentro das escolas. O grupo discente é um público novo, 
dinâmico, conectado com as inovações tecnológicas, por outro lado, gran-
de parte das escolas não utiliza este fator como um aliado, mas sim, como 
um inimigo da aprendizagem.

Neste contexto, a escola encontra o desafio do ensino da leitura e da 
escrita, de forma a atender as expectativas que se espera da mesma e, ao 

1. Graduada em História em Pedagogia, Mestranda pelo programa do MIELT (Mestrado Interdisciplinar em Edu-
cação, Linguagem e Tecnologias) promovido pela Universidade Estadual de Goiás (UEG), Bolsista pela FAPEG 
(Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás), funcionária efetiva do Estado de Goiás atuando como 
Coordenadora Pedagógica no Centro de Internação para Adolesecentes de Anápolis (CIAA).  patriciahistoriadora@
hotmail.com.
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mesmo tempo, atender as necessidades do próprio aluno. A leitura como 
simples decifração de símbolos não denota a qualidade da interpretação e, 
muito menos da escrita criativa. 

Os alunos dessa era digital estão vivendo um momento em que a 
linha que faz a divisão entre o real e o virtual é tão tênue que chega a dar 
a ilusão de que não exista. É um mundo de possibilidades aparentemente 
ilimitadas, sendo que a tecnologia proporciona a sensação de que é estrita-
mente essencial para a vida cotidiana de qualquer indivíduo.

A escrita criativa possibilita o desenvolvimento de habilidades de es-
crita e leitura a partir do reconhecimento do mundo pelo reflexo da vivên-
cia social. O uso dos aparatos tecnológicos não se restringe ao computador 
e seus derivados, visto que tudo o que o homem utiliza para facilitar a sua 
vida faz parte do processo de desenvolvimento tecnológico. Assim, o pró-
prio uso do lápis, do papel, de objetos palpáveis, compreende o despertar 
da leitura e interpretação através da escrita criativa.

DEFINIÇÃO DO PROBLEMA

Os desafios a serem enfrentados, aqui, são encarados como etapas 
que levam a novos horizontes. Leitura pelo simples ato de ler não propor-
ciona novas descobertas. A interpretação, a partir do envolvimento com 
o que está sendo estudado/pesquisado, é indissociável da aprendizagem. 
Entretanto, enquanto educadores, percebemos as grandes dificuldades que 
o público discente têm quanto a desenvolverem uma boa leitura e, conse-
qüentemente, uma boa interpretação, comprometendo também a escrita. 

A escrita criativa trabalha com estes pilares tão ricos à educação 
formal (leitura, interpretação e escrita) partindo da inserção do estímulo 
à criatividade, enquanto motivação das atitudes que aderem ao intuito de 
promover a aquisição de habilidades através do contexto social em que o 
educando está inserido. Dentro do que foi exposto procuraremos desco-
brir, através da investigação, como a escola tem lidado com problemas de 
desinteresse, assim como, também procuraremos apontar a relação que o 
ambiente escolar tem promovido com as novas tecnologias. Leitura e es-
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crita não são objetivos inéditos no âmbito escolar, entretanto, quais são as 
metodologias utilizadas, dentro do contexto tecnológico, para se chegar 
a esse fim? 

OBJETIVO GERAL

Compreender e vislumbrar as metodologias de ensino utilizadas por 
professores do Ensino Fundamental (2ª fase) a fim de promover a leitura/
interpretação/escrita, apontando problemas e dificuldades a fim de esta-
belecer sugestões para superar tais obstáculos a partir do uso da escrita 
criativa, independentemente, da disciplina a ser ministrada.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Investigar e fazer um levantamento da qualidade de leitura e escrita 
dos alunos das escolas a serem selecionadas para este projeto.

Promover um estudo enfocando a visão do aluno quanto à leituras 
que acreditam atender as suas necessidades e expectativas no que se refere 
ao contexto social em que está inserido. 

Compreender as metodologias adotadas pelos professores em sala de 
aula e vislumbrar até que ponto elas se identificam com as reais necessida-
des dos alunos.

METODOLOGIA

Flamarion e Brignoli nos chamam a atenção para a relação metodo-
logia-dependência cultural, ou seja, os autores nos advertem que não po-
demos simplesmente adotar e utilizar um método – elaborado e desenvol-
vido em função de determinadas realidades históricas – para estudarmos 
fenômenos distintos cultural, temporal e espacialmente. É preciso, antes, 
fazer adaptações criteriosas para que possamos aplicar satisfatoriamente 
um método. 
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Sendo assim, o método a ser utilizado na pesquisa, “depende fundamental-
mente da modalidade de tema que se escolheu, da teoria de que se parte e 
das hipóteses, além da consideração de qual é a documentação disponível” 
(Cardoso: 1984, p.77).

A presente pesquisa abordará tanto aspectos qualitativos quanto 
quantitativos, à medida que fazer-se uso de leituras bibliográficas, coleta de 
dados (questionários aplicados a professores e alunos), observação de algu-
mas aulas em pelo menos três escolas (a serem definidas) e estudo através 
de análise aprofundada dos resultados obtidos.

Outro aspecto que será utilizado como apoio metodológico é a pes-
quisa participativa, num segundo momento, após a análise citada acima 
da qual faremos o levantamento de problemas apontados tanto pelo cor-
po docente quanto pelo discente. Procuraremos elaborar um projeto a ser 
aplicado nas escolas selecionadas a fim de inserir e/ou melhorar o trabalho 
no que se refere ao uso de práticas de escrita criativa, enquanto recurso 
didático, nas aulas de História.

Para tal, procuraremos realizar este trabalho com a segunda fase 
do Ensino Fundamental em escolas públicas, enfocando as peculiaridades 
sócio-econômicas e culturais que se inserem na realidade de cada âmbito 
escolar.
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Espaço da Arte: trabalhos manuais na escola – 
Estímulo ao aprendizado e divulgação 

de conhecimento

Maria José Oliveira de Faria Almeida1, CEPAE/UFG

A realização de trabalhos manuais não é recente no CEPAE/UFG. As 
atividades de produção de artesanato, como as peças de decoração e outros 
objetos de artes manuais são desenvolvidas na nossa escola a aproximada-
mente 15 anos e buscam envolver a participação de pessoas da escola e da 
população em geral. Essa atividade teve início com o ensino de macramê 
– uma técnica de tecer fios que não utiliza nenhum tipo de maquinaria ou 
ferramenta, que foi promovido pela professora Kátia de Oliveira Campos, 
hoje aposentada.

Desde o início dessas atividades de trabalhos manuais uma pessoa 
se destacou pois esteve envolvida com todo o empenho para a realização 
das mesmas. É a servidora técnico-administrativa do CEPAE, senhora Cé-
lia Maria Freitas Antunes. E uma de suas preocupações foi sempre com o 
reaproveitamento dos materiais, de acordo com a indicação dos 3 erres: 
Reduzir, Reciclar e Reaproveitar. Assim, as atividades de produção de ma-
teriais artesanais visam também a conscientização sobre a importância do 
reaproveitamento dos materiais. Já foram produzidas bolsas com reaprovei-
tamento de banners; de papeis descartados como os cartazes e calendários 
são obtidos objetos como as caixinhas artesanais para presentes, flores para 
guirlandas, entre outros.

No entanto, nem sempre foram feitos os registros oficiais dessas ofi-
cinas desenvolvidas no CEPAE, que muitas vezes foram programadas con-
forme as possibilidades de realização e do desejo de fazer algo diferente, 

1. Professora Associada do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação – CEPAE, da Universidade Federal de 
Goiás; Doutora pelo Programa de Pós Graduação em Agronomia da Universidade Federal de Goiás. 
E-mail: almeidamajose@gmail.com
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em especial pela servidora Celia.  Em alguns casos, o objetivo foi realizar as 
oficinas para auxiliar as alunas a aprender a fazer as próprias bijuterias ou 
a comercializar os produtos das oficinas visando arrecadar dinheiro para a 
formatura dos alunos do Ensino Médio.

O primeiro registro oficial dessas oficinas foi realizado pela profes-
sora Elizabete Francisca de Oliveira Pereira, Coordenadora Pedagógica da 
2ª fase do Ensino Fundamental e Ensino Médio do CEPAE no período de 
2006 à 2011. A professora Elizabete, hoje aposentada, propôs a realização 
de várias atividades que envolvessem toda a comunidade do CEPAE: servi-
dores técnico-administrativos, professores, alunos e seus familiares. Atra-
vés dessas atividades pretendia trazer as famílias para participar das pro-
postas da Coordenação Pedagógica que, dentre tantas outras, realizou as 
rodas de conversação e as oficinas de trabalhos manuais. E nessa época fo-
ram realizadas oficinas como a de ponto cruz, de produção de bijuterias, de 
pão caseiro, de sabonete artesanal, de sacolas com material descartável, etc. 

O objetivo das oficinas é a qualificação das pessoas, pois alguns alu-
nos e seus familiares tem interesse em aprender trabalhos manuais, inclusi-
ve visando a comercialização dos produtos para complementação de renda 
familiar. A participação nas oficinas permite um aprendizado significativo, 
o envolvimento em atividades produtivas e a utilização melhor do tempo 
ocioso.

As oficinas são pensadas para atender as várias séries/anos do CE-
PAE, o que permite a participação de alunos de várias idades (fases diferen-
tes), de acordo com a temática. A escolha das oficinas varia de acordo com a 
época do ano, sendo que algumas são mais específicas para alguns períodos 
como a produção de guirlandas no final do ano, a confecção de velas em gel 
e sabonetes artesanais com figuras de ovelhinhas e anjinhos pela época da 
Páscoa, ou mesmo a produção de balões no mês de junho por ocasião das 
festas juninas.

Alguns cursos são muito específicos como é o caso da oficina de pro-
dução de pão caseiro. Este já foi oferecido por duas vezes no CEPAE. O 
referido curso ensina não apenas a produção do pão caseiro mas também 
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a produção do fermento que também é obtido de forma artesanal. O curso 
inicia com a feitura do fermento, que é distribuído (uma amostra ou isca) a 
todos os participantes. A seguir é elaborada a massa do pão “passo-a-passo” 
e finaliza com o pão pronto (feito com antecedência – pois o mesmo neces-
sita de tempo para crescer) sendo assado e servido numa confraternização 
entre os participantes do curso.

No início do ano de 2013 as atividades relacionadas com as oficinas 
foram cadastradas como um projeto de extensão, cadastrado no SIEC da 
Pró-reitoria de Extensão e Cultura (PROEC) da UFG com o número: CE-
PAE-147 e o título: “Espaço da Arte”.

As atividades do projeto “Espaço da Arte”, no ano de 2013, acontece-
ram uma vez por mês, em geral as 6ª feiras, e o público participante foi em 
média de 15 pessoas por oficina. Os instrutores de algumas das oficinas são 
professores ou servidores técnico-administrativos do CEPAE. Outras são 
ministradas por pessoas da comunidade que, em muitos casos, não cobram 
nada para ministrar esses cursos, ou cobram um valor simbólico, necessi-
tando apenas da aquisição dos materiais necessários para a confecção dos 
produtos.

Em outros casos, devido à especificidade dos cursos, é necessário 
o pagamento da pessoa especialista que vai ministrar o curso. Quando é 
necessário a aquisição de materiais que tenham um custo elevado, e que 
nem todos os participantes tenham a possibilidade de adquirir tal material, 
a Associação de Pais e Mestres (APM) do CEPAE costuma emprestar o 
recurso (ou mesmo custear o curso). Após a realização da atividade, com a 
produção dos materiais e a sua comercialização, o dinheiro é reposto junto 
à Associação.

Em 2013 foram realizadas várias atividades sendo alguns cursos es-
pecíficos para determinadas séries. Em alguns desses cursos trabalharam 
mais de um instrutor como pode ser visto a seguir. No mês de março - Ca-
dernos e agendas - oficina ministrada pela instrutora Joseneide Aparecida; 
no mês de abril - Sabonete artesanal – oficina ministrada pela instrutora 
Luciana Roberta;  no mês de maio - Caixinha dia das mães - oficina minis-
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trada para os alunos dos 2º e 3º anos do Ensino Fundamental do CEPAE 
pelas instrutoras Maria Alice, Joana, Olinda, Celia e Wilma Flor; no mês 
de junho - Balões juninos - oficina realizada pelas instrutoras: Elida Fer-
reira, July Mary, Olinda, Wilma Flor e Célia; no mês de setembro – Regalo 
–  oficina ministrada pela instrutora Natalina e Vanda; no mês de outubro 
- Flores de Guirlanda - oficina realizada para alunos dos 4ºs e 5ºs anos do 
Ensino Fundamental do CEPAE pelas instrutoras Célia e Olinda;  no mês 
de novembro - Encadernação – oficina realizada pela instrutora Cejanne 
Cintra Martins e no mês de dezembro - Confecção de guirlandas – oficina 
realizada pelas instrutoras Célia, Elida, Luciana, July e Olinda. 

Acreditamos que as oficinas de trabalhos manuais desenvolvidas no 
CEPAE são importantes por contribuir com a divulgação do conhecimento 
não formal. Além disso, existem vários relatos de pessoas que participa-
ram desses cursos e oficinas, aprenderam a fazer os trabalhos e hoje vivem 
da comercialização desses materiais, algumas inclusive mantendo a família 
com a renda da venda de tais produtos.

Equipe do Projeto de Extensão “Espaço da Arte” 
(Cadastrado na PROEC/UFG - Nº CEPAE-147)
Coordenadora interna: Maria José Oliveira de Faria Almeida
Coordenadora Externa: Luciana Roberta Freitas Antunes
Docentes:
Maria Alice de Sousa Carvalho
Maria Olinda Oliveira Barroso
Elida Ferreira
Joana Rosa de Almeida
Técnico-administrativos:
Célia Maria Freitas Antunes
Wilma de Cássia Flor Almeida
Externo:
July Mary Andrade
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Espanhol em ambiente 
virtual de aprendizagem

Iris Oliveira de Carvalho1, Cepae/UFG

INTRODUÇÃO

Em 2006, a UFG inicia a oferta de cursos de graduação e especia-
lização à distância e o Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação 
(Cepae), a produção de materiais para o Curso de Especialização em Me-
todologia do Ensino Fundamental que é ofertado nessa modalidade. Sou 
professora no Cepae, recebi treinamento e ministrei cursos de formação 
para tutores de polo e orientadores acadêmicos em ambiente moodle. 

O moodle é um software livre que pode ser instalado em diversos 
ambientes (Linux, Windows, Mac OS, Unix) e que gerencia salas de aula 
virtuais e seus aplicativos ou recursos. 

Desde então, produzi material específico para utilização no ambiente 
e durante os cursos de treinamento percebi como o moodle é profícuo para 
a aprendizagem. No Cepae, sou professora de Língua Espanhola, atuo com 
alunos do Ensino Fundamental e Médio e me interessei em usar o moodle 
com alunos da Educação Básica. Atualmente, desenvolvo um projeto de 
pesquisa em produção de materiais para Ambiente Virtual de Aprendiza-
gem (AVA). Em 2013, realizei um estudo piloto em uma disciplina eletiva, 
“Espanhol em Ambiente Virtual de Aprendizagem”, ministrada no Núcleo 
Livre da Matriz Curricular do Cepae, no período vespertino. 

Nessa disciplina, alunos do Ensino Médio realizaram atividades no 
moodle e intergiram com os colegas utilizando a língua espanhola. As ativi-
dades foram pensadas levando em consideração as preferências elencadas 
pelos próprios participantes. O objetivo principal era determinar o grau de 

1. Graduada em Letras Português/Espanhol e Mestre em Letras e Linguística pela UFG. Professora autora de ma-
teriais para Ensino a Distância para Curso de Especialização. Revisora pedagógica de materiais multimídia e textos 
para AVA. Professora de Espanhol do Ensino Fundamental e Médio no CEPAE/UFG.
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interesse dos alunos em utilizar o ambiente. Especificamente, se os temas 
escolhidos por eles manteriam o grau de motivação do início ao fim do cur-
so e também se as ferramentas do moodle seriam eficazes para promover o 
uso da língua estrangeira no ambiente. Foram utilizados como instrumen-
tos de pesquisa: 3 questionários, o Ambiente Virtual de Aprendizagem e a 
observação das aulas.

Assim, este texto apresenta algumas considerações sobre o uso do 
AVA e um breve relato de experiência do estudo piloto.

SOBRE O AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM

Sabemos das características interacionais das redes sociais e da fun-
ção essencial das novas tecnologias em nossas vidas. Segundo Leffa (2006), 
a principal vantagem do uso do computador seria a sua capacidade de si-
mular uma grande quantidade de situações e, para a Educação, simular a 
sala de aula, já que pode proporcionar a interação entre o professor, o aluno 
e o conteúdo. 

Para Dias e Leite (2010, p. 92), um Ambiente Virtual de Aprendiza-
gem pode ser definido como “uma sala de aula virtual acessada via web”. 
Para Santos (2002, p. 426), um Ambiente Virtual “é um espaço fecundo 
de significação onde seres humanos e objetos técnicos interagem, poten-
cializando, assim, a construção de conhecimentos, logo, a aprendizagem”. 
Assim, podemos perceber que embora seja virtual, o AVA traz uma realida-
de para o processo de aprendizagem, o uso da tecnologia como mais uma 
ferramenta a serviço do professor.

A aprendizagem mediada por AVA pode permitir, segundo Santos 
(2002), que haja a interação aluno/aluno e aluno/alunos comuns nas ati-
vidades em classe, com leitura de textos, formação em duplas e pequenos 
grupos ou falar para a turma, no ciberespaço. Esse aluno experimenta a 
interação alunos/alunos, própria de atividades em produção de texto wiki, 
chat ou fórum de discussões.

A disposição dos alunos em ir para a escola limita-se a encontrar 
os colegas, praticar esportes e conversar sobre assuntos de interesse dos 
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jovens. Essa disposição diminui assim que entram em sala, demonstram 
apatia durante as atividades escolares ou quando devem desempenhar tare-
fas em casa, (Boruchovitch e Bzuneck, 2002). Nesse sentido, a perspectiva 
de um Ambiente Virtual de Aprendizagem amplia a noção de espaço de 
aprendizagem. Uma vez intrínsecos em um ambiente aprazível, os alunos 
produzirão conhecimento, auxiliarão uns aos outros utilizando a LE como 
suporte. O diferencial do processo está em não obedecer a horários pré-
-estabelecidos, mas interagir socialmente, obter informação e compartilhar 
seu universo e vivência de adolescentes. Tudo isso em um local, totalmente 
despersonalizado do obrigatório que a escola impõe a eles e revestido pelo 
poder da sedução da ideia de autocontrole das atividades. 

Podemos afirmar que o moodle, por ser uma mediação tecnológica 
e educacional livre, apresenta-se como propício para o processo escolar, 
porque esse ambiente tem grande potencial para desenvolver ações consi-
deradas por nós fundamentais para a educação na perspectiva colaborativa. 
Alguns dos recursos possíveis de serem utilizados no moodle, segundo Dias 
e Leite (2010), são: criar uma página de texto, acessar links com arquivos ou 
sites, visualizar subdiretórios ou pastas, criar fóruns, criar chats, enviar tare-
fas, um wiki (documentos criados e editados por várias pessoas), criar glos-
sários. É possível ainda, obter informações de quantas vezes e por quanto 
tempo um usuário se conectou no ambiente, ou seja, como nas aulas pre-
senciais, o professor pode realizar a “chamada” no final do dia, fazendo suas 
anotações de quem esteve presente em sua sala de aula virtual.

USANDO O AMBIENTE

O estudo piloto foi realizado com um grupo de alunos do Ensino 
Médio, que utilizou o ambiente moodle por 5 meses. Inicialmente, os alu-
nos receberam instrumentalização com a professora de informática da es-
cola, durante 3 encontros para utilizar as ferramentas do ambiente moodle. 
Foram cadastrados com login, senha e, a primeira atividade, foi de elabo-
ração de perfil. 
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O material disponibilizado no AVA foi elaborado ou adaptado, a par-
tir do centro de interesse dos alunos, dos temas escolhidos e do tipo de 
atividades mencionadas no segundo instrumento, o questionário de pre-
ferências. Com o primeiro instrumento, o questionário inicial, foi possível 
traçar o perfil dos participantes, saber se já haviam trabalhado no moodle, 
conhecer seus hábitos na web e em redes sociais e o tempo de uso do com-
putador. Também foi possível conhecer as preferências musicais, literárias 
e o centro de interesse em pesquisas na internet.

O ambiente teve manutenção e atualização semanal e os temas tra-
balhados foram os mais elencados pelos participantes como: música, jogos 
eletrônicos, saúde e alimentação, cultura e arte, histórias sobrenaturais, ta-
tuagens, escolha profissional, entre outros. Durante os 5 meses percebi que 
os alunos quase não se ausentavam das aulas e quando o faziam podiam 
realizar as atividades em casa e postar as tarefas avaliativas no ambiente. 
E todos, faziam as tarefas, sem exceção.Também, percebi durante as au-
las, o interesse em ler os textos e realizar as atividades a cada novo tema. 
Quando as atividades envolviam vídeos eles acessavam 2 ou 3 vezes para 
ver novamente.

O último instrumento foi o questionário avaliativo, utilizado para 
colher as impressões dos alunos sobre a experiência e o uso do ambiente. 
A partir desse instrumento foi possível perceber que os alunos acharam 
de suma importância realizar o treinamento antes de acessar o ambiente, 
pois como não o conheciam, possivelmente, não conseguiriam utilizar as 
ferramentas. 

Das atividades realizadas no moodle, eles gostaram de formar a ga-
leria de imagens, o glossário e também socializar suas opiniões no fórum 
e escrever textos com o auxílio dos colegas (wiki). Sobre a abordagem das 
temáticas, todos elogiaram as atividades e sentiram que os textos realmente 
trouxeram muita informação relevante. Dentre as contribuições que a dis-
ciplina proporcionou estão: utilizar a web para a realização das tarefas, de-
senvolver e praticar a língua espanhola, ler os temas que foram escolhidos 
por eles e postar sua opinião. 
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Sobre o uso do ambiente, todos expressaram satisfação em realizar 
a disciplina no moodle e alguns comentaram que foi uma experiência dife-
rente da vivenciada no núcleo básico, ou seja, nas aulas do período matuti-
no em que o aluno está quase todo o tempo em sala de aula, participando e 
fazendo anotações do conteúdo. 

Para a atividade final da disciplina, os alunos tinham que preparar 
uma apresentação oral sobre uma das temáticas estudadas. Todos fizeram a 
apresentação em Power Point, apresentaram para o grupo e, posteriormen-
te, para alunos de outras turmas durante o evento que encerra o ano letivo 
na escola, denominado “Circula”. Nesse evento, os alunos socializam práti-
cas desenvolvidas na sala de aula. Durante as apresentações, os alunos ex-
plicaram as temáticas e apresentaram as informações mais relevantes para 
os ouvintes. Também, elogiaram a disciplina e falaram sobre a utilização do 
ambiente moodle. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após o estudo piloto, percebi que o ambiente moodle, se bem uti-
lizado, com atividades de interesse e relevância para os alunos, poderá 
transformar-se em mais um momento de produção e socialização de co-
nhecimento em língua estrangeira. Na disciplina “Espanhol em Ambiente 
Virtual de Aprendizagem”, os alunos utilizaram a língua em seus posts e na 
realização das atividades, alimentaram o glossário com palavras novas e 
realizaram pesquisas e leituras em língua espanhola.

Assim, espero que os resultados apresentados possam contribuir 
para a melhoria do ensino para jovens e adolescentes, no que concerne à 
socialização de conhecimento e interação em língua estrangeira, mais espe-
cificamente, o Espanhol.

A proposta apresentada poderá, futuramente, ser implantada em ou-
tras séries da educação básica e para o uso em outras línguas. E, por conse-
guinte, proporcionará a investigação de muitos outros aspectos da relação 
entre o aluno e a produção do conhecimento. Outras pesquisas poderão ser 
realizadas em Espanhol e em outros idiomas utilizados no ambiente, como: 



476   |  ANAIS - I Seminário da Rede Internacional de Escolas Criativas

o uso de estratégias de comunicação, as crenças dos alunos sobre o próprio 
aprendizado, as diferenças comportamentais em interação virtual e intera-
ção presencial, o desenvolvimento de autonomia, dentre outros.

Finalmente, destaco as referências utilizadas para este relato.
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 Esporte e Lourival brincadeira total

Carina Gomes Leal1

Nívea Regina Alves Rosa Moreli2

Este projeto tem como objetivo desenvolver nas crianças da Educa-
ção Infantil e Ensino Fundamental I as habilidades esportivas nas aulas de 
Educação Física, onde toda a equipe escolar participa desse momento que é 
realizado toda quarta-feira na rua em frente à escola. Já estamos passando 
para a 6º semana de atividades físicas desse ano, as crianças relatam que 
estão gostando muito e ficam querendo que cheguem logo à quarta-feira 
para participar. 

Os professores relatam que agora a Educação Física ficou melhor 
e mais assistida, pois toda equipe está participando e ajudando. Este mo-
mento é uma ação do Projeto da Escola Agrinho 2014 em parceria com o 
programa Mais Educação, onde temos uma professora de Educação física 
orientando e as professoras regentes que ficam cada uma com uma modali-
dade de esporte para trabalharem com as crianças. Assim elas têm o direito 
de passar por cada modalidade que são quatro por semana num período de 
10 a 15 minutos, ficamos por volta de uma hora nessas atividades.

Podemos dizer que agora a Educação Física está acontecendo de for-
ma significativa, pois estamos sendo orientados, acontece o planejado da 
semana com a professora de Educação Física e coordenadora pedagógi-
ca, organização do espaço e materiais que são utilizados nas brincadeiras e 
bem monitorados pela equipe escolar, alunos, pais e comunidade que sem-
pre estão presente a Secretaria Municipal de Educação do Município.

1. Carina Gomes Leal, coordenadora Pedagógica da Escola Municipal Lourival de Oliveira Lôbo. Email: carinagl-
paiva@gmail.com, telefones de contato: (62) 3373-2617 casa ou (62) 3373-3546 trabalho. Cidade de Jussara-GO;

2. Nívea Regina Alves Rosa Moreli, diretora da Municipal Lourival de Oliveira Lôbo. Email:  rosamoreli@hotmail.
com ou Lourival.o.lobo@hotmail.com , de contato: (62) 3373-2571 casa ou (62) 3373-3546 trabalho. Cidade de 
Jussara-GO;
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PLANEJAMENTO DAS AULAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO – 
AÇÃO ESCOLA AGRINHO 2014

AÇÃO: ESPORTE E LOURIVAL BRINCADEIRA TOTAL

EDUCAÇÃO INFANTIL E 1º ANO - FEVEREIRO - 2014

DATA MODALIDADE
PROFESSORES
RESPONSAVEIS

AUXILIARES

05/02/2014
Pipoquinha maluca Adleusa Carina e 

InucêncioCorda Núbia

Dança da cadeira Helen Simone

12/02/2014

Caldeirão
Adleusa
Helen Simone

Carina e 
InucêncioTiro ao alvo Núbia

Batata quente Helen Simone

19/02/2014

Corda Democrática Adleusa

Carina e 
Inucêncio

Roda Núbia

Onoleta Helen Simone

26/02/2014

Airóbica das pernas Adleusa

Carina e 
Inucencio

Corrida com obstáculos Núbia

Corrida para encher 
garrafas pet com água

Helen Simone

Observação:
Trabalhar as regras dos jogos e brincadeiras antes da ação nas aulas 

de teoria de Educação Física;
No período vespertino, iremos fazer esse momento após o recreio no 

pátio da escola, por causa do sol;
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2º AO 5º ANO - FEVEREIRO - 2014

DATA MODALIDADE
PROFESSORES
RESPONSAVEIS

AUXILIARES

05/02/2014

Futsal Sueide

Edna Cristina e 
Inucêncio

Queimada Joana Darc e Adleusa

Corrida com obstáculos Sirleny

Corda Maria Helena

12/02/2014

Futsal Sueide

Maria Helena e 
Inucêncio

Queimada Joana Darc e Adleusa

Lançamentos de dardos Sirleny

Roda Edna Cristina

19/02/2014

Futsal Sueide

Sirleny e 
Inucêncio

Queimada Joana Darc e Adleusa

Salto em distância Maria Helena

Peteca Edna Cristina

26/02/2014

Futsal Sueide

Maria Helena 
Inucencio

Queimada Joana Darc e Adleusa

Dança Sirleny

Tiro ao alvo Edna Cristina

Observação:
Trabalhar as regras dos jogos e brincadeiras antes da ação nas aulas 

de teoria de Educação Física;
Cada modalidade terá a duração de 15 minutos, fazer o rodízio dos 

alunos;
Professor Inucêncio ficará responsável pelo cronômetro. 
Esse momento acontecerá na rua em frente à praça e na quadra;
Das 7:30 as 8:30 horas.

OBSERVAÇÃO: As fotos desse momento se encontram na página da escola no face 
book: Lourival de oliveira lobo, no álbum de fotos da Escola Agrinho 2014.
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Estágio com indícios transdisciplinares – 
Projeto de trabalho sobre cooperação 

internacional pela água

Marilza Vanessa Rosa Suanno1

O estágio, na formação de professores, é uma disciplina de caráter 
teórico-vivencial desenvolvida por meio da apreensão, problematização e 
pesquisa sobre a realidade escolar, os processos de ensino, a aprendizagem 
dos alunos, as especificidades da organização e gestão da escola. Assim, o 
estágio visa contribuir para a construção de conhecimentos, valores, atitu-
des e perspectivas sobre a profissão docente e as práticas pedagógicas.

As atividades de docência, nesta experiência de estágio nos anos 
iniciais do ensino fundamental, foram criadas coletivamente por meio de 
Projeto de Trabalho (HERNANDEZ, 1998) organizados em torno de me-
tatemas e de questões problematizadoras. O projeto de trabalho visava mo-
bilizar os conhecimentos prévios e a curiosidade das crianças pelo novo 
conhecimento e, assim, impulsionar processos de ensino com o intuito de 
pensar complexo e transdisciplinar. Assim, buscamos religar conhecimen-
tos de diferentes áreas do conhecimento, articulando múltiplas dimensões 
relacionadas com o objeto de estudo e para tal foi necessário acessar múlti-
plas referências bibliográficas e webliográficas.

No ano letivo de 2013, as estagiárias e os estagiários do curso de 
Pedagogia da Universidade Estadual de Goiás – UEG e da Universidade 
Federal de Goiás – UFG, orientados pela professora Marilza V. R. Suanno 
desenvolveram o projeto de ensino com pesquisa intitulado “Cooperação 
Internacional pela Água” (UNESCO, 2013). Desenvolveu-se o diálogo em 

1. Pedagoga/UFG. Mestre em Educação/PUC Goiás. Doutoranda em Educação pelo Programa de Pós-Graduação 
da Universidade Católica de Brasília - UCB. Professora de Estágio do curso de Pedagogia da Faculdade de Educação 
da Universidade Federal de Goiás – UFG e professora de Estágio do curso de Pedagogia da Universidade Estadual 
de Goiás – UEG/Inhumas. E-mail: marilzasuanno@uol.com.br 
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torno da sustentabilidade e da necessidade de cooperação internacional na 
proteção dos recursos hídricos.

O projeto vincula-se às reflexões da Década Internacional para Ação 
- Água, Fonte de Vida (UNESCO, 2005-2015); da Década das Nações Unidas 
da Educação para o Desenvolvimento Sustentável (ONU, 2005-2014);  da 
Declaração Universal dos Direitos da Água (ONU, 1992) e do Ano Interna-
cional de Cooperação pela Água (UNESCO, 2013). 

A Década Internacional para Ação - Água, Fonte de Vida (UNESCO, 
2005-2015) tem por objetivo global:

Integrar os valores inerentes ao desenvolvimento sustentável em todos os 
aspectos da aprendizagem com o intuito de fomentar mudanças de com-
portamento que permitam criar uma sociedade sustentável e mais justa 
para todos (UNESCO, 2005, p. 16). 

A Década das Nações Unidas da Educação para o Desenvolvimento 
Sustentável (ONU, 2005-2014) tem a intenção de promover transformações 
na sociedade e na economia a fim de proteger o meio ambiente, por meio 
da mudança de cultura e estilo de vida, ou seja, a partir da mudança de 
valores, comportamentos e estilo de vida dos cidadãos, em prol da susten-
tabilidade. Neste documento, o conceito de cultura é compreendido como 
sendo “uma maneira de ser, de se relacionar, de se comportar, de acreditar 
e agir durante toda a vida, e que está em constante evolução” (UNESCO, 
2005, p. 18). Neste sentido, propõem que a educação caracterize-se por ser:

•	 ser	 interdisciplinar	 e	 holística:	 ensinar	 desenvolvimento	 sustentável	 de	
forma integrada em todo o currículo, não como disciplina aparte;
•	visar	à	aquisição	de	valores:	ensinar	a	compartilhar	valores	e	princípios	
fundamentados no desenvolvimento sustentável;
•	 desenvolver	 o	 pensamento	 crítico	 e	 a	 capacidade	de	 encontrar	 solução	
para os problemas: ensinar a ter confiança ante os dilemas e desafios em 
relação ao desenvolvimento sustentável;
•	recorrer	a	multiplicidade	de	métodos:	ensinar	a	usar	a	palavra,	a	arte,	arte	
dramática, debate, experiência, as diversas pedagogias para moldar os pro-
cessos;
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•	estimular	o	processo	participativo	de	tomada	de	decisão:	fazer	que	os	alu-
nos participem das decisões sobre como irão aprender;

•	ser	aplicável:	integrar	as	experiências	de	aprendizagem	na	vida	pessoal	e	
profissional cotidiana;

•	estar	estreitamente	relacionado	com	a	vida	local:	abordar	tanto	os	proble-
mas locais quanto os globais, usando a(s) linguagem(s) mais comumente 
usada(s) pelos alunos (UNESCO, 2005, p. 19).

O Ano Internacional de Cooperação pela Água (UNESCO, 2013) pre-
tendeu criar: a) oportunidade de cooperação entre os países a fim de criar 
estratégias para proteção e gestão da água; b) políticas e ações, em nível 
local, nacional e global para proteger a água doce do Planeta; c) ampliar a 
informação e a participação dos cidadãos na proteção das águas; d) analisar 
o impacto ambiental do modelo de desenvolvimento capitalista, bem como 
as desigualdades sociais e econômicas geradas por este sistema; e) analisar 
o desperdício de água provocado pela atitude consumista; f) oportunizar 
reflexões em torno da Declaração Universal dos Direitos da Água (ONU, 
1992); g) compartilhar técnicas e tecnologia referentes à proteção dos re-
cursos hídricos.

O Projeto de Trabalho “Cooperação Internacional pela Água” pro-
pôs pensar complexo o metatema água, em perspectiva multidimensional 
e multirreferencial, no intuito de romper com a fragmentação do conheci-
mento disciplinar e assim religar conhecimentos, valores e atitudes. Com o 
intuito de favorecer a reflexão por meio de uma razão sensível, via articu-
lação entre razão, emoção e ação com a finalidade de ampliar os conheci-
mentos e a consciência, em prol de uma ação transformadora, ou seja, uma 
práxis complexa e transdisciplinar (SUANNO, 2013).

O metatema água foi introduzido a partir dos conhecimentos pré-
vios dos alunos e da questão problematizadora que guiou o estudo para 
pensar sobre a necessidade de ações em prol da Cooperação Internacio-
nal pela Água: Em todos os países do planeta Terra têm pessoas preocupa-
das se teremos água no futuro. Você sabe por quê? Quais os motivos desta 
preocupação?
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Os estagiários tiveram o desafio de utilizar o programa CmapTools 
para elaborar esquemas conceituais e representá-los graficamente, cons-
truindo assim, mapas conceituais (NOVAK e GOWIN, 1984; GOMES et al, 
2011), que permitem organizar e visualizar a rede de articulações, relações, 
conexões entre os conceitos e os conhecimentos construídos e religados no 
projeto de trabalho.

O mapa conceitual foi desenvolvido como um instrumento para organi-
zar o conhecimento e como uma maneira prática de representá-lo para si 
mesmo ou para outras pessoas. Joseph Novak e colaboradores criaram tal 
ferramenta a partir da teoria de David Ausubel — a aprendizagem significa-
tiva —, a qual propõe que o conhecimento não pode ser construído adequa-
damente de modo arbitrário e pautado exclusivamente na memorização; ao 
contrário, deve ser (1) compreendido, (2) significativamente relevante e (3) 
bem integrado (GOMES et al, 2011, p. 1).

A metodologia das aulas contemplou diálogos problematizadores e 
análises de documentários, animes, fotos, imagens, infográficos, letras de 
músicas, histórias em quadrinhos, charges, textos. Alguns estagiários cons-
truíram momentos com os alunos da escola para criar textos, encenar tea-
tro de fantoches, fazer dramatizações e escuta musical.

Trabalhou-se com a estratégia transdisciplinar de fotolinguagem com 
a intenção de promover momentos para sentipensar2 (MORAES e TOR-
RE, 2004). Para tal, mostravam-se fotos vinculadas ao tema “Água” para as 
crianças, uma foto de cada vez, e então se fazia as perguntas: O que vemos 
na foto? O que podemos interpretar ao olhar para esta foto? Será que esta 
foto nos ajuda a pensar sobre a necessidade de cooperação internacional 
pela água? 

Schmidt Neto (2013) considera que a dinâmica da fotolinguagem 
tem se mostrado um excelente exercício de pensamento simbólico. A foto 
provoca o pensamento e impulsiona relações, associações e comparações, 
além de permitir certa liberdade, pois não estamos mostrando as imagens 

2. Processo no qual pensamento e sentimento trabalham em conjunto (...) É a fusão de duas formas de interpre-
tação da realidade, a partir da reflexão e do impacto emocional para converter o mesmo ato de conhecimento 
(senti + pensar) (MORAES e TORRE, 2004)
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para serem descritas, mas para serem associadas com a realidade de cada 
participante da dinâmica. Trata-se de um exercício de abstração, à medida 
que o participante transcende o significado imediato da imagem. 

Com o intuito de compreender o sentido e a importância da coope-
ração internacional pela água, dialogou-se com as crianças que as águas são 
transfronteirísticas. Isto é, os rios, os lençóis freáticos, os aquíferos, as nu-
vens, atravessam fronteiras e territórios, e para preservar os recursos hídri-
cos é fundamental a cooperação internacional. Esta foi uma discussão que 
permitiu um olhar multidimensional, contemplando aspectos políticos, 
geográficos, sociais, econômicos, estratégicos, ambientais sobre o tema. 
“148 países compartilham pelo menos uma bacia hídrica transfronteiriça”. 
(UNESCO, 2013, p. 1) 

As crianças a partir dos estudos e reflexões em torno do metatema 
água consideraram que: a) o acesso à água é condição para a existência dos 
seres vivos e para a qualidade de vida na Terra; b) é preciso assegurar a to-
dos o acesso à água potável e ao saneamento básico, garantindo a distribui-
ção sustentável e igualitária; c) devemos cuidar das águas, pois estas podem 
transportar vida, mas também podem transportar contaminação; d) a água 
é um patrimônio da humanidade e do planeta Terra; e) a responsabilidade 
pelas águas do planeta deve ser compartilhada entre os países e os povos. 

Ao longo deste projeto, que buscou pensar complexo e transdiscipli-
nar sobre o metatema água, religando conhecimentos disciplinares articu-
lando múltiplas dimensões e múltiplos referencias, foi possível compreen-
der que a cooperação internacional pela água:

•	 é uma questão de solidariedade entre os países e povos; 
•	 é uma questão de segurança, visto que a disputa pela água pode vir 

a gerar guerras e disputas;
•	 é uma luta e uma atitude em prol da erradicação da pobreza com 

o intuito de contribuir para igualdade de qualidade de vida em 
dimensão social e de gênero;

•	 é crucial para preservar os recursos hídricos, proteger o meio am-
biente e a vida no planeta Terra;
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•	 pode gerar benefícios mútuos, sustentáveis, econômicos e melho-
res padrões de vida;

•	 tem por base o compartilhamento de conhecimentos científicos, 
técnicos e estratégias de manejo de recursos hídricos, assim como 
socialização práticas exitosas de preservação de ecossistemas, de 
bem-estar humano e de desenvolvimento sustentável;

•	 pode gerar paz, pois constrói relações pacíficas entre comunida-
des e países podendo assim vir a evitar futuras disputas e guerras 
pelos recursos que pode vir a ser escassos em alguns territórios;

•	 precisa investigar como assegurar a qualidade da água em todo 
o mundo, pois esta se encontra ameaçada à medida que as po-
pulações humanas crescem, as atividades agrícolas e industriais 
se expandem e as mudanças climáticas ameaçam alterar o ciclo 
hidrológico global;

•	 precisa combater o desperdício de água na produção de bens, na 
execução dos serviços, no consumo per capta de água;

•	 precisa discutir que a proteção das águas depende da mudança 
de estilo de vida capitalista-consumista, para assim, conter o des-
perdício de água praticado predominante pelas indústrias e pela 
agricultura. Assim, é preciso rever o modelo de produção e de 
crescimento econômico em prol de uma proposta que seja mais 
sustentável, democrática, justa e igualitária;

•	 precisa combater a biopirataria via água de lastro;
•	 precisa criar soluções para o problema do esgoto, que diariamente 

despeja milhões de toneladas de esgoto tratado inadequadamente, 
resíduos agrícolas e industriais nas águas de todo o planeta;

•	 precisa combater a água contaminada, pois esta enfraquece ou des-
trói os ecossistemas naturais, compromete a saúde humana e pro-
voca óbitos, compromete a produção alimentar e a biodiversidade;

•	 precisa conter e prevenir a contaminação dos oceanos, pois preju-
dica as áreas costeiras e a pesca;

•	 dentre outros.
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Essas conclusões foram produzidas em parceria entre professora de 
estágio, estagiários, alunos dos anos iniciais do ensino fundamental das es-
colas campo de estágio e professoras das escolas a partir das inquietações 
provocadas pela problematização do metatema, pela pesquisa desenvolvi-
da, pelo material da Unesco consultado, pelos vídeos assistidos, pelas fotos, 
imagens e infográficos interpretados, pelos diálogos construídos em sala 
de aula. 

Durante aulas as reflexões sobre a necessidade de cooperação inter-
nacional pela água enfatizaram as preocupações com a escassez de água 
potável no planeta Terra, e considerou-se o fato de teremos na atualidade 
900 milhões de pessoas que já sofrem com a falta de acesso a água potável 
(UNESCO, 2013), além da falta de saneamento básico, o que compromete 
a qualidade de vida dos cidadãos e de todos os seres vivos. 

Este projeto permitiu pensar religando conhecimentos disciplinares, 
mas também conjuntamente rever o estilo de vida, as atitudes e os princí-
pios orientadores da vida em sociedade capitalista na contemporaneidade. 
E assim, dialogar sobre outros estilos de vida possíveis e sustentáveis. 

O estudo de metatema favorece a construção de metapontos de vista, 
que se expressam na elaboração de metaconceitos. 
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Estágio Supervisionado I: uma proposta 
crítico-emancipatória para o ensino 

da ginástica artística

Aline Ferraz de Oliveira Campos1, UEG

Tauany Garcia Marra2, UEG

Renata Carvalho dos Santos3, UEG

CONTExTUALIZAÇÃO DO CAMPO E DA PROPOSTA DE INTERVENÇÃO

O estágio supervisionado propicia ao futuro docente o contato di-
reto com os diversos campos de atuação profissional. Ele tenta envolver os 
principais aspectos da docência, propiciando ao discente em formação os 
saberes que envolvem o trabalho pedagógico. Este trabalho é essencial para 
a formação, visto que promove o contato evidente com realidades sociais, 
através da reflexão da experiência cotidiana entre a realidade do campo/
estagiário, e entre o professor supervisor/estagiário, que pode desenvolver 
autonomia e habilidades para a profissão docente (PIMENTA, 1995). 

O campo de estágio aqui relatado abordou o processo de ensino-
-aprendizagem da ginástica artística, baseada na abordagem crítico-eman-
cipatória sugerida por Kunz (1994). Para tanto o objetivo deste trabalho é 
relatar a experiência do estágio supervisionado I ocorrida na unidade uni-
versitária ESEFFEGO /UEG, evidenciando a proposta desafiadora de abor-
dar a tendência Crítico-Emancipatória na modalidade esportiva ginástica 
artística. 

1. Acadêmica de Educação Física na Universidade Estadual de Goiás – UEG/ESEFFEGO.   E-mail: aline_792@hot-
mail.com

2. Acadêmica de Educação Física na Universidade Estadual de Goiás – UEG/ESEFFEGO.   E-mail:  tauany_gm@
hotmail.com

3. Professora do curso de Licenciatura em Educação Física, Universidade Estadual de Goiás, unidade universitária 
Eseffego. Mestre em Ciências da Saúde/UFG. renathacarvalho@hotmail.com 
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Essa proposta surgiu ao identificar fatores que contribuíam para 
constante reprodução do conhecimento, semestre a semestre, sem inovação 
didática ou metodológica para melhor aprendizagem das alunas. Objeti-
vou, ainda, proporcionar experiências da movimentação corporal através 
dos fundamentos básicos da ginástica, “desconstruindo” a modalidade a 
partir da subjetividade dos alunos, proporcionando reflexão do esporte, da 
cultura e das problemáticas sociais (MARCASSA, 2004).

O que podia ser observado nos estágios anteriores era a reprodução 
dos movimentos básicos da ginástica artística e a idealização do esporte por 
parte das alunas, que já eram adolescentes, as quais chegavam às aulas com 
certa imagem das ginastas olímpicas, sem compreender a realidade que é 
vivida por estas. 

Ocorreram 24 aulas distribuídas, sendo duas aulas semanais de 45 
minutos cada. Esse fator já era suficiente para descaracterizar a atuação pe-
dagógica do estagiário com o treinamento desportivo, apontando a atuação 
para outro tipo de intervenção.

Compreende-se que a comunidade deve ser beneficiada através da 
Universidade, e o estágio pode ser compreendido como uma categoria 
que atende a essa demanda. A emancipação, compreendida na tendência 
crítica-emancipatória, que é a capacidade e reflexão autônoma do sujeito 
sobre sua realidade (KUNZ, 1994), também garante a beneficência para a 
comunidade.  O valor central apresentado por Kunz (1994) é o processo de 
emancipação do aluno, considerando a “saída do homem de seu estado de 
menoridade intelectual voluntária” (KUNZ, 1994, p.31). 

Dessa forma, não apenas a técnica foi privilegiada nas intervenções, 
mas também a problematização de questões que envolvem o esporte, a so-
ciedade, a cultura, entendendo que é pouco o tempo de ação docente que 
nos é fornecido, porém não insuficiente para causar alguma ruptura, mes-
mo que mínima sobre os discentes e também em nossa formação (GOYAS, 
2003). 

Mesmo o estágio abordando uma realidade não escolar, a tendên-
cia crítico-emancipatória foi escolhida para buscar uma compreensão mais 
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profunda do que é o esporte de alto rendimento, alguns fatores culturais, 
políticos e econômicos que envolvem o mundo esportivo e qual a partici-
pação das discentes do estágio com a ginástica artística. 

DESENVOLVIMENTO E RESULTADOS DA INTERVENÇÃO

As intervenções aconteceram na Universidade Estadual de Goiás na 
Unidade Eseffego em Goiânia e contavam com a participação de 10 alunas 
em média com idades entre 12 e 16 anos.  A aula era dividida em três eta-
pas: início, desenvolvimento e final (Kunz, 1994). Na primeira etapa era 
enfatizada a competência comunicativa, através da orientação e encenação 
feita pelas próprias alunas. A capacidade comunicativa era sempre incenti-
vada nas aulas, e não ocorria somente através da fala, mas também pela ex-
pressão corporal, principalmente por meio das encenações, que permitiam 
às alunas a recriação dos componentes da modalidade esportiva a partir da 
subjetividade de cada uma. 

Na segunda etapa, foram trabalhadas as competências objetiva e so-
cais, em que era feita o aquecimento juntamente com os fundamentos gi-
násticos e problematizações de temas sociais. E por fim a terceira, com as 
considerações e reflexões sobre os temas abordados em aula.

A ginástica artística é um esporte que envolve, essencialmente, a téc-
nica e apesar disso o grande desafio foi trazer a abordagem Crítico- Eman-
cipatória visando não apenas o aprendizado da técnica da Ginástica Ar-
tística como também uma reflexão dos alunos acerca do esporte e fatores 
sociais. As intervenções foram desafiadoras, entretanto trouxe às estagiá-
rias evidente crescimento como docente.

Durante o processo de intervenção, as alunas criaram pequenas co-
reografias sempre com um tema, político, cultural e econômico que en-
volvia o esporte, discutido na parte inicial da aula. Ao final das interven-
ções foi construída uma apresentação coreográfica da seguinte forma: os 
temas sugeridos pelas alunas foram anotados e discutidos posteriormente 
com elas chegando à decisão de trabalhar com a questão da mulher, sua 
fragilidade, força e transformações sociais. Todos os elementos gímnicos 
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ensinados em aula foram utilizados na coreografia para expressar as carac-
terísticas propostas.

O Estágio Supervisionado tem suporte na transformação da realida-
de social e para transformação humana do professor de Educação Física, 
visando promover condições para solucionar as dificuldades da prática pe-
dagógica. Tendo em vista isso, foi válida a experiência proporcionada por 
ele através do planejamento de ensino, planejamento da aula, solucionar 
problemas e a interação que existe entre professor e aluno.
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Experiências com a literatura 
infanto-juvenil no ensino fundamental 

do CEPAE/UFG

Joana Rosa de Almeida1 

O presente estudo objetiva refletir, descrever, analisar e discutir a 
prática de letramento escolar2 em que as atividades de leitura e escrita se-
jam mediadas por textos literários 3. Para tanto, apresentaremos a contri-
buição da entrevista como gênero capaz de levar o leitor a expressar sua 
experiência de leitura, tornando-o sujeito no processo de produção oral 
e escrita, uma vez que as palavras servem de trama para tecer as relações 
sociais. Sendo assim, trata-se de uma proposta de trabalho com a literatura 
infanto-juvenil, que visa ir além da tarefa escolar, na medida em que pos-
sibilita a construção de sentidos pelo leitor.  Apresentaremos o Diário de 
Leitura4 como recurso didático capaz de:

•	 auxiliar e ampliar o conhecimento sistematizado; 
•	 contribuir no processo de produção  oral e escrita; 
•	 possibilitar a socialização das leituras;
•	 favorecer ao aluno a possibilidade de análise crítica da realidade. 

Os educadores do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação 
– CEPAE/UFG procuram exercer uma prática educativa capaz de promo-
ver o conhecimento de forma significativa, contribuindo para a formação 

1. Professora do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação - CEPAE/UFG.joanalmeidar@yahoo.com.br

2. “O que o letramento depende essencialmente de como a leitura e a escrita são concebidas e praticadas em 
determinados contexto social; letramento é um conjunto de práticas de leitura e escrita que resultam de uma 
concepção de o quê, como, quando e por quê ler e escrever”,  ver  SOARES

3. Para Vygotsky a apropriação do conhecimento se dá a partir do que está disponível na cultura, sendo para 
isto, necessário disponibilizar o maior número de interações adequadas capazes de promover novas e melhores 
possibilidades de aprendizagem.

4. O Diário de Leitura é feito em um caderno exclusivo, espaço em que os alunos fazem atividades, solicitadas 
pelos professores de Língua Portuguesa, relacionadas com os livros escolhidos pelos alunos na biblioteca de sala 
ou na biblioteca do CEPAE.
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do educando. Assim sendo, exploram e ampliam as experiências vividas 
pelos alunos, possibilitando-lhes desenvolver os aspectos cognitivo, emo-
cional e cultural. Acreditam que o ensino deve propiciar aos alunos instru-
mentos de descoberta do mundo, para que possam conhecê-lo, estabelecer 
e dirimir dúvidas, valorizar o ambiente que os cerca, sem perder a totalida-
de sociocultural. 

Os estudos teóricos têm demonstrado que à aquisição do conhe-
cimento não se restringe à escola, mas cabe a esta explorar e ampliar as 
experiências vividas pelo aluno possibilitando-lhe um crescimento cogni-
tivo, emocional e cultural, tornando a aprendizagem mais eficiente, mais 
significativa e eficaz para o aprendiz. Para isso, é necessário realizar um 
trabalho que vise à aprendizagem como um processo ativo de (re)elabora-
ção do conhecimento. As atividades podem ser desenvolvidas de maneira 
que os alunos vivenciem a construção do conhecimento, reelaborando-o, 
sistematizando-o e chegando a conclusões. 

Nesta perspectiva, os professores buscam recuperar a função da in-
terdisciplinaridade nas séries iniciais de escolarização, utilizando vários 
tipos de textos, procurando não cair na fragmentação do conhecimento, 
evitando atividades e conteúdos pouco significativos. Os  eduadores pro-
curam estimular a autoconfiança do aluno mediante o reconhecimento de 
suas capacidades  para que ele  perceba suas  possibilidades e possa tra-
çar caminhos  para o aprender. Para isso, eles trabalham com diferentes 
recursos didáticos, metodologias de ensino e linguagens variadas (verbal, 
plástica, corporal); elaboram atividades que estimule o processo de leitura 
e escrita, o raciocínio, formação de conceitos,  a concentração, organização, 
para possibilitar ao aluno o desenvolvimento da autonomia, contribuindo 
assim com  processo de produção oral e escrita; auxiliando-o no proces-
so de aquisição do conhecimento sistematizado; favorecendo ao mesmo, a 
possibilidade de análise crítica da realidade

Os alunos do CEPAE trabalham com vários tipos de textos: literários, 
jornalísticos e científicos, diários e outros. O Diário no primeiro e segundo 
anos é utilizado como pretexto para o aluno expor suas experiências, seus 
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sentimentos e pensamentos de maneira espontânea. Nas séries seguintes, 
terceiro, quarto e quinto anos, o Diário é proposto de maneira que o aluno 
expõe seus pontos de vistas, suas críticas das leituras5 dos textos escolhidos 
de acordo com o interesse do aluno/leitor.       

  O texto escrito6 é apresentado ao leitor/iniciante de modo espon-
tâneo, incorporado à rotina do aluno de forma natural, gerando uma fonte 
de conhecimento do real, ligando a fantasia, como parte de sua experiência 
cotidiana. Os alunos tem acesso diariamente à biblioteca de sala e do CE-
PAE uma vez por semana, para fazerem sua escolha, exercerem seu papel 
de leitores e também de críticos, isto é, verem a história por dentro, serem 
capazes de adentrar um caminho pelo qual só o leitor/ sujeito é capaz de ir. 

O aluno/leitor encontra nas atividades com o Diário de Leitura uma 
forma de socializar as experiências do texto literário, pois a leitura estimula 
o diálogo, por meio do qual se trocam experiências e opiniões.  E na inter-
locução entre os leitores, autor e contexto, vai sendo gerado o fio condutor, 
as questões que são capazes de costurar no tempo as histórias construídas 
socialmente (re)construídas pelos alunos.

A prática de leitura pode ser apreendida como forma de compreen-
são de significados formando um percurso social e crítico dos seus usuá-
rios. Segundo Soares (1999, p. 26), “o texto não preexiste à sua leitura, e 
leitura não é aceitação passiva, mas é construção ativa; é no processo de 
interação desencadeado pela leitura que o texto se constitui.”

O leitor é um indivíduo particular que vive num determinado tempo e 
espaço.  De um mesmo texto surgem leituras diferentes, porque a leitura 
é construção ativa no processo de interação. É no processo de interação 
desencadeado pela leitura que surge um novo texto, pois, ao ler, o sujeito 
também cria, produz, uma vez que o texto não tem inscrito em si todos os 
sentidos objetivamente, portanto, o leitor deve ser ativo, produtivo e criati-
vo em sua ação individual de ler.  Conforme afirma Silva (1991, p. 27).

5. O termo leitura é concebida na visão de Paulo Freire:” em que o homem, ser histórico, se manifesta diante da 
vida e dos fatos realizando suas leituras e se posicionando diante delas.” 

6. Kleiman (2002. p. 62) “Texto (do latim textus, tecido) é toda construção cultural que adquire um significado 
devido a um sistema de códigos e convenções: um romance, uma carta, uma palestra, um quadro, uma foto, uma 
tabela são atualizações desses sistemas de significados, podendo ser interpretados como textos.”
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A leitura é compreendida como sendo um processo interativo, pois 
o leitor utiliza-se de diversos conhecimentos anteriores para chegar a uma 
determinada compreensão. Existe uma relação do vivido, que também é 
um texto maior trazido para outro texto a ser compreendido, ou seja, o 
texto escrito. Nesse processo estão presentes o autor e leitor na produção e 
criação de sentidos que são gerados no contexto social. É, pois, na interação 
entre os sujeitos que se produzem os sentidos tanto na forma escrita quanto 
na forma de leitura.

Nos exemplos7 a seguir, tem como objetivo relatar 14 (catorze) even-
tos realizados ao longo do ano letivo  em que os alunos expõem suas opi-
niões a respeito do ato de ler os livros selecionados e enviados pelo es-
critor: Newton Murce: “Diferente, igual a todo mundo” e “Viagens”, enfim, 
os alunos expoem suas opiniões, analisam e avaliam diferentes atividades 
realizadas em diversos momentos e contextos. Nas atividades realizadas 
priorizamos: a produção  oral/leitura/ escrita. 

1ª atividade: Chegada dos livros literários enviado pelo escritor: 
Newton Murce. 

2ª atividade:  Momento da entrega dos livros (no pátio).

3ª atividade: Apreciação e leitura das obras. 

4ª atividade: Entrevista com os colegas do 2º ano“A”  e “B”, (atividade 
em dupla):

Os alunos dos 4ºs anos entrevistaram os colegas do 2ºs. anos  para 
saber o tipo de livro que eles tinham em casa, qual o tipo de livro preferido, 
qual o membro da família que costumava ler para eles e qual o lugar que 
gostava de ouvir as leituras dos livros literários 

5ª atividade: Carta de agradecimento aos colegas do 2º ano“A”  e “B”, 
(atividade em dupla):

7. Foi mantida, nas transcrições, a linguagem dos alunos, o mais próxima possível de como foram enunciadas: as 
concordâncias gramaticais e alguns aspectos típicos da linguagem oral foram transcritos da maneira que foram 
ditas.
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6ª atividade: Diário de Leitura (informações sobre o livro lido)

 “A parte que eu mais gostei foi quando ele tocou o piano, que ele sabia o que 
queria da vida”
Eu aprendi que para ter amigos não precisa ser igual a eles.” 
“A parte que eu mais gostei foi quando ele se interessou pela música, porque 
música é uma coisa cultural e porque eu gosto muito.”
“ Eu aprendi que não devemos ser igual a todo mundo, cada um tem o seu 
jeito de ser.”

Os alunos, através do Diário de Leitura, sugerem a leitura do livro 
a outros colegas/leitores, expõe seus sentimentos e mostra que o livro foi 
apreciado e que merece ser registrado em seu  Diário de Leitura:

Leitora: “Eu li o livro: Diferente, igual a todo mundo duas vezes e gostei mui-
to, espero que você também goste, porque a professora vai trocar   os livros. Se 
você não ler vai perder muitas coisas de tanto que esse livro fala das pessoas 
diferentes.”

Leitor: “Eu li o livro “Viagens”, de Newton Murce, Este é um livro de pai pra 
filho e de filho para pai.Com Beto, o leitor conhece diferentes maneiras de 
viajar, tanto no espaço quanto no pensamento, admirando a beleza das coisas 
e das pessoas.”

7ª atividade: Bilhete: Socialização da leitura dos livros entre os cole-
gas da mesma turma. 

8ª atividade: Resumo sobre os livros lidos (atividade em grupo)

9ª atividade: Socialização (através de bilhetes) entre os colegas das 
turmas “A” ó  “B”. 

10ª atividade: Elaboração, em pequenos grupos, das perguntas para 
o autor: Os alunos do 4º ano “B” elaboraram questões para entrevistarem 
o escritor: Newton Murce  após ter lido os livros: “Diferente, igual a todo 
mundo” e “Viagens”.

11ª atividade: Seleção e correção das perguntas para o autor: Newton 
Murce.  
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1.  Como surgiu a ideia de escrever o livro “Diferente igual a todo 
mundo”?

2. Newton Murce o seu livro “Viagens” tem alguma coisa haver com 
sua historia de vida?

3. Em que você se inspirou para fazer o livro “Diferente igual a todo 
mundo?”

4. Newton Murce, como você criou os personagens do livro “Viagens”?
5. Foi difícil fazer o livro “Diferente igual a todo mundo”?
6. Newton Murce, de onde surgiu a vontade de escrever?
7. Porque você escolheu o piano e não outro instrumento mais clássico 

como o violino?
8. Newton, você teve outras ideias para o livro: “Viagens”?
9. Newton Murce, porque você escolheu esse titulo “Diferente igual a 

todo mundo”?
10. A inspiração de seu livro surgiu através de seu pai ou de algum 

membro de sua família?
11. Quantos livros você já escreveu?
12. Os seus livros são apenas para crianças ou você já escreveu livros 

para adultos?

12ª atividade: Escolha, pelos alunos, dos entrevistadores. Após a ela-
boração e escolha das perguntas, os alunos seleciona  12 colegas para faze-
rem o papel de entrevistadores. 

13ª atividade: Entrevista (60 alunos – 4ºs. “A” e “B”, professores, di-
retora e o autor).       

14ª atividade: Relatório sobre a atividade (entrevista) no auditório 
do CEPAE. 

As atividades  com o gênero entrevista auxiliou aos alunos  o reco-
nhecimento dos procedimentos  necessários para efetuar tal gênero; os pa-
péis do entrevistado e entrevistador, oportunisou a aproximação de leitor/
obra/ escritor literário: Newton Murce e permitiu a análise de obras lite-
rárias, além de rever outros gêneros: bilhete, carta, Diário de Leitura, etc.
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É importante destacar que, durante as aulas, os alunos mostraram-
-se descontraídos, à vontade, formulando grande número de comentários 
entre si e fazendo perguntas à professora. Tais comentários espontâneos, os 
questionamentos que fizeram, o nível dos exercícios realizados e dos textos 
produzidos permitiram avaliar a qualidade da aprendizagem. 

No decorrer dos trabalhos, os alunos passam a se preocupar com os 
aspectos formais da língua, reconhecendo e admitindo as próprias dificul-
dades. Os objetivos voltados para a formação do leitor e produtor de textos 
com autonomia estão implícitos no decorrer da execução das atividades, 
que são orientadas, no sentido de promover o desenvolvimento tanto da 
leitura quanto da escrita. Para tanto é dado ao aluno oportunidade de refa-
zer ou complementar o seu texto em sala de aula. A professora e os alunos 
atuam com interesses comuns: se  melhorar a produção escrita e ampliar o 
conhecimento.
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Filosofia e escola: uma experiência de formação 
no Cepae/UFG com a produção de textos sobre 
“A sociedade de consumidores e sua promessa 

de felicidade”

Adriana Delbó Lopes1, UFG

 Carmelita Brito de Freitas Felício2, UFG

Evandson Paiva Ferreira3, UFG

Desde o final dos anos 1990, com o retorno gradativo da Filosofia 
ao currículo do Ensino Médio, a discussão sobre o lugar e o papel desta 
disciplina na formação dos jovens brasileiros tem sido objeto de debates 
tanto no meio acadêmico quanto nas esferas oficiais que regem e legislam 
sobre a instituição escolar. Ocorre que o retorno da Filosofia, por si próprio 
já carregado de questões e problemas, coincide com uma discussão que a 
precede: a crise no sentido mesmo da formação e do papel da escola, como 
parte desse processo. Uma crise cujas raízes são encontradas na própria 
origem da escola moderna.

Como criação moderna, a instituição escolar carrega em si as duas 
significações imaginárias sociais de modernidade, contraditórias e comple-
mentares. De um lado, expressa o movimento racional comprometido com 
ações emancipatórias, com a constituição da autonomia e da atitude crítica. 
De outro, é a expressão de uma racionalidade instrumental comprometida 
com o cálculo e o “domínio e controle racional” do mundo e do outro (Cf. 

1. Doutora em Filosofia pela Unicamp. Professora Adjunta na Faculdade de Filosofia da Universidade Federal de 
Goiás. Trabalha na graduação e pós-graduação em Filosofia nas áreas de Formação de Professores, Filosofia Políti-
ca, Estética e Ética. É professora orientadora no PIBID Filosofia da UFG.

2. Mestre em Filosofia Política pela UFG. Professora Assistente de Filosofia na Faculdade de Filosofia da Universida-
de Federal de Goiás. É coordenadora do curso de Licenciatura em Filosofia e do PIBID Filosofia da UFG e publicou 
um livro com as pesquisas realizadas pelos bolsistas.

3. Doutor em Educação pela UFG. Professor Adjunto de Filosofia no Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educa-
ção - Cepae da Universidade Federal de Goiás. Atua no Ensino Médio, no Programa de Pós-graduação em Ensino 
na Educação Básica e é professor supervisor no PIBID Filosofia da UFG. 
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Castoriadis, 1992, p. 18-21; Valle, 1997). Assim, é possível entender a con-
tradição em que está visceralmente inserida a instituição escolar, ora lhe 
atribuindo a função de preparação “para o trabalho e a cidadania” (LDBEN, 
art. 35, inciso II), ora voltada “mais para o indivíduo, para a compreensão 
e a solução de seus problemas, para o domínio e cultivo dos sentimentos, 
para a esfera do privado em detrimento da esfera pública [...]” (Coêlho, 
2001, p. 54). 

Desse modo, situada entre discursos e práticas de emancipação e 
de privatização do indivíduo, o sentido da formação escolar vai se cons-
tituindo historicamente, o que nos leva a perguntar como a Filosofia, com 
seus conteúdos e métodos, pode participar e lançar luzes sobre a formação 
dos jovens? Em que ela pode ajudar na constituição de um sentido para a 
formação que rompa com as formas atuais de privatização, conformismo 
e isolamento do indivíduo? Afinal, qual o lugar da Filosofia na formação 
escolar dos jovens? 

Embora não seja papel exclusivo da escola a educação dos jovens, as 
sociedades modernas atribuíram a ela tal função, constituindo um quase 
monopólio sobre os processos de socialização e de aquisição dos conhe-
cimentos estabelecidos pela tradição. Contudo, esse “monopólio” nunca 
aconteceu e a escola precisou ao longo do tempo “aceitar” ser mais uma 
instituição social formadora ao lado de tantas outras. A escola moderna 
jamais poderia ser uma paideia, isto é, ser a responsável por apresentar aos 
“recém-chegados” todo o legado cultural desta ou daquela sociedade. Sen-
do uma dentre várias instituições que socializam, fica uma questão: em que 
a escola se distinguiria, justificando, pois, sua razão de ser? Para José Sérgio 
Carvalho, o que marca a sua importância e a diferencia de outras esferas de 
socialização é o fato de ser a escola o lugar por meio do qual os jovens pos-
sam vir a se inteirar do legado das realizações humanas – saberes, práticas, 
conhecimentos, costumes, princípios, ideias, livros, obras de arte, composi-
ções musicais, ferramentas, artefatos, enfim, obras às quais um povo atribui 
grandeza, valor e significado público. 
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Um padre, uma rede de televisão, uma organização não governamental 
educam, mas o fazem a partir de interesses específicos e frequentemente 
privados ou restritos a um grupo específico de cidadãos. Os professores e 
as instituições públicas de ensino educam por meio do ensino de grandes 
tradições públicas – de capacidades como as de ler e escrever, de artes como 
a literatura, das ciências, enfim, pelo ensino de formas de saber e conheci-
mento cujo desenvolvimento se deve justamente ao caráter público tanto 
de seus resultados como dos critérios pelos quais os avaliamos e validamos 
(Carvalho, 2013, p. 96).

O problema é que, quando essas “tradições públicas” se transformam 
em mercadoria, quando o próprio passado se torna objeto de consumo vo-
raz de adultos e crianças obcecados pela promessa de felicidade imediata, 
o status objetivo do mundo cultural – livros e pinturas, estátuas, edifícios e 
música – fica ameaçado. Uma ameaça que provém de uma sociedade que 
não precisa de cultura, mas de diversão. Como lembra Hannah Arendt 
(1988, p. 257) “os produtos oferecidos pela indústria de diversões são com 
efeito consumidos pela sociedade exatamente como quaisquer outros bens 
de consumo”. Diante desse fato, valeria interrogar o que acontece quando 
uma sociedade se descompromete com o cuidado do mundo e das coisas 
“que pertencem de modo exclusivo ao espaço das aparências mundanas, 
visto que sua atitude central ante todos os objetos, a atitude do consumo, 
condena à ruína tudo em que toca” (Arendt, 1988, p. 264).

Em face de um problema tão inquietante, há de se perguntar sobre 
o valor formativo da atividade filosófica no espaço escolar, sob as condi-
ções culturais de nossa época.  Se admitirmos que “o papel da filosofia é o 
de diagnosticar”, como dirá Foucault (2000, p. 57), e que “o filósofo parou 
de querer falar do que existe eternamente”, porque “tem a tarefa bem mais 
árdua e mais fugidia de dizer o que se passa” (Idem, p. 58), caberia, então, 
àqueles que se dedicam à atividade filosófica no espaço escolar, diagnosti-
car o presente de uma cultura. Essa seria, para Foucault, a tarefa do filóso-
fo: “um tipo de analista da conjuntura cultural. A cultura sendo entendida 
aqui no sentido amplo, não apenas produção de obras de arte, mas, igual-
mente, instituições políticas, formas de vida social, proibições e imposi-
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ções diversas” (Foucault, 2000, p. 58). Esse diagnóstico da cultura, visto 
como característica mobilizadora da filosofia e tarefa filosófica essencial no 
presente se destina a combater nossas familiaridades e “jamais consentir 
em ficar à vontade com suas próprias evidências. Jamais deixá-las dormir 
[...]. Lembrar-se de que, para lhes dar a indispensável mobilidade, é pre-
ciso olhar longe, mas também muito perto e em torno de si. [Lembrar-se 
de que] o mais frágil instante tem raízes” (Foucault, 2010, p. 284). É dessa 
perspectiva que seria preciso lançar um olhar para longe para reencontrar 
o legado da tradição filosófica.

Primeiro, porque escutar o que dizem os filósofos ensina-nos, na mesma 
medida em que aprendemos com eles, quão pouco sabemos, e nos preser-
va, saudavelmente, da ingenuidade de querer fazer filosofia hoje como se 
fôssemos os primeiros. Mais ainda, a leitura atenta das filosofias é indispen-
sável porque, não só curiosidade nem só erudição, dota-nos, precisamente, 
de um olhar recuado que propicia melhor visão do nosso próprio presente 
(Muchail, 2005, s.p.). 

***
Com base nos fundamentos acima expostos, extraímos a concepção 

do trabalho que vem sendo por nós realizado à frente do Programa Institu-
cional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID, criado pela CAPES – Co-
ordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior,  de incentivo 
e valorização do magistério e de aprimoramento da formação de docentes 
para a educação básica.4 As ações de iniciação à docência em filosofia, no 
âmbito do PIBID, foram desenvolvidas no Cepae/UFG no período de abril 
a dezembro de 20135 e estão em consonância com o princípio segundo o 

4. O PIBID foi criado pela em 2007 e conta, atualmente, com 195 instituições de ensino superior envolvidas com 
as atividades do programa; 4.160 escolas públicas parceiras e 49.321 bolsistas. Cf. dados do Relatório de Gestão 
2009-2011, da Diretoria de Educação Básica Presencial – DEB/CAPES. Disponível em: <http://www.capes.gov.
br/educacao-basica/capespibid/relatorios-e-dados>. O curso de licenciatura em Filosofia da UFG se integrou ao 
programa em 2010. Desde então, o PIBID acolheu 25 bolsistas, dos quais 13 já se formaram. Até o final de 2013 o 
programa contou com 12 bolsistas. 

5. 1ª ação: Oferta aos alunos do Ensino Médio de uma disciplina eletiva, “Filosofia das Luzes: o Iluminismo e seus 
herdeiros”. A disciplina foi oferecida pelo professor de Filosofia no Cepae e professor supervisor do Pibid, Evandson 
Paiva Ferreira e desenvolvida pelos bolsistas do PIBID Filosofia/UFG. 2ª ação: “I Concurso de Texto Filosófico: A 
sociedade de consumidores e sua promessa de felicidade”. Esta atividade foi proposta pela Subárea de Filosofia do 

http://www.capes.gov.br/educacao-basica/capespibid/relatorios-e-dados
http://www.capes.gov.br/educacao-basica/capespibid/relatorios-e-dados
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qual a prática da investigação é imanente ao exercício da docência em filo-
sofia. Esse é um problema que nos confronta com duas exigências: assumir 
uma posição política comprometida com o projeto de melhoria da qualida-
de do ensino na educação básica; enfrentar o desafio didático de ensinar ou 
tornar acessível um saber especializado - a Filosofia - para um público tão 
vasto; e, ainda, a criação de metodologias de ensino que deem conta das exi-
gências teórico-epistemológicas da disciplina de filosofia. Por tratar-se de 
um programa de formação inicial de professores, pautamos nossa prática 
na inseparabilidade entre a pesquisa filosófica e as atividades de docência. 
Além disso, sempre foi nossa preocupação não perder o foco do que con-
siste uma aprendizagem formativa, a saber, uma aprendizagem que opera 
transformações na constituição da subjetividade daquele que aprende.

Nesse sentido, distintos problemas filosóficos foram objeto das aulas 
ministradas pelos bolsistas6, a partir da seguinte orientação metodológica: 
busca de fundamentação em um autor da filosofia para tratar dos temas ge-
radores das aulas ministradas pelos bolsistas, com a apropriação de distin-
tas linguagens: poéticas, pictóricas, fotográficas, fílmicas, musicais e tecno-
lógicas. A produção de textos didáticos pelos bolsistas foi outra estratégia 
adotada para promover a aproximação dos alunos do pensamento dos au-
tores estudados. No tocante ao “Concurso de Texto Filosófico” - atividade 
interativa que reuniu bolsistas de iniciação à docência e alunos do Ensino 
Médio -, um estudo prévio orientado culminou com a escrita de textos fi-
losóficos e a defesa pública dos trabalhos foi realizada mediante uma banca 
constituída por professores da Faculdade de Filosofia e do Cepae/UFG.7  

Cepae e, igualmente, desenvolvida pelos bolsistas do PIBID Filosofia/UFG.

6. Temas das aulas: “O que significa sob a ótica da vida - a moral?” - a moral como problema em Nietzsche; Re-
volução e liberdade nas obras de arte dos séculos XVIII e XIX e no pensamento de Hannah Arendt; A leitura de 
Foucault sobre o texto de Kant: O que é o Esclarecimento?”; Indústria cultural e filosofia na escola; Uma leitura 
filosófica da sociedade digital; A sociedade de consumidores e sua promessa de felicidade; O caráter vulnerável 
da vida na modernidade biopolítica; O sentido da liberdade e da igualdade para Tocqueville; A ideia do belo em 
Schopenhauer; A importância da educação estética em Schiller; A arte de governar e de não ser tão governado 
em Foucault; Hannah Arendt e a banalidade do mal. 

7. A ação de extensão “I Concurso de Texto Filosófico” alcançou grande êxito. Tivemos a inscrição de 25 alunos do 
ensino médio que, ao longo de 2 meses, tiveram orientações semanais de como escrever um texto filosófico. O 
tema “A sociedade de consumidores e sua promessa de felicidade” foi trabalhado a partir de fragmentos de textos 
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Para finalizar, fiquemos com o testemunho da estudante classificada 
em 1º lugar no  “Concurso de Texto Filosófico”8 realizado no Cepae/UFG.

O que é que temos plantado? Talvez estejamos apenas colhendo o que nos-
sos antepassados plantaram com a revolução industrial e/ou com o próprio 
estímulo à obsolescência dos produtos de meados do século XX. Sincera-
mente, não sei. Ou talvez simplesmente tenhamos nos esquecido de nossa 
plantação... E ela tenha sido invadida por alguns elementos nocivos (pra-
guinhas) que a estão destruindo pouco a pouco. Mas quem sabe ainda dê 
tempo de salvar esse nosso plantio. E, para que isso aconteça, é necessário 
ser criador de si, especialmente em tempos de cópias. 
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Formação continuada de professores da 
educação infantil e dos anos iniciais 

Simone de Paula Rodrigues Moura1

    Elaine Pacífico da Silva Nishio2

RESUMO

O relato de experiência a seguir resultou do desenvolvimento do curso A Mediação do 
Professor para a Formação do Leitor/Escritor, ministrado no Centro de Formação dos 
Profissionais em Educação. O curso ocorreu no primeiro semestre do ano de 2013, com 
carga horária de 60 horas, eteve como finalidadeo estudo e a criação de sequência didática 
com gêneros textuais. O relato em estudo tem o foco voltado para a educação ambiental. 
No decorrer do curso, houve a necessidade da criação de um blog para a participação dos 
cursistas, facilitando o acesso aos materiais e as sugestões da turma. 

Palavras-chave: Sequência didática; educação ambiental; gênero textual; formação de pro-
fessores. 

INTRODUÇÃO

O trabalho apresentado é resultado do curso destinado à formação 
continuada de professores da educação infantil e dos anos iniciais junta-
mente com os coordenadores da Rede Municipal de Educação de Anápolis. 
O curso teve como proposta oferecer elementos que aproximassem a for-
mação continuada dos objetivos, dos conteúdos e das metodologias que 
levam em consideração o contexto escolar, o Projeto Político Pedagógico e 
a proposta de educação do município, visando assim, a trabalhar o ensino 
de Língua Portuguesa e da educação ambiental voltado à reflexão para uma 
melhorqualidade de ensino em sala de aula.

1. Pedagoga, mestrado em Sociedade, Tecnologia e Meio Ambiente da UniEvangélica, professora do Curso de 
Pedagogia da UniEvangélica e professora da Secretaria Municipal de Anápolis, ensino básico. simonepaularodri-
gues@gmail.com

2. Historiadora e especialista em Docência Universitária, professora  ensino básico. elainepsn@ig.com.br 
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DESENVOLVIMENTO

Os professores foram desafiados à leitura, à escrita e compreensão e à 
elaboração de uma sequência didática, conforme Dolz, Noverraz e Schneu-
wly (2004), para ser aplicada na sala de aula com ênfase em um tema e em 
um gênero textual escolhido, levando os alunos à reflexão.

De todas as sequências didáticas apresentadas, a mencionada neste 
trabalho refere-se à sequência que explora a educação ambiental no 1º ano 
do ensino fundamental,com o gênero textual epistolar: convite. 

O modelo de sequência didática adotado no trabalho proposto está 
dividido em quatro etapas, conforme Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004). 
São elas: apresentação da situação, primeira produção, construção dos mó-
dulos e produção final. 

Na primeira aula, os alunos foram instigados a conversar sobre o 
meio ambiente, para levantamento do conhecimento prévio. 

Em seguida, os alunos foram instigados a adivinhar o personagem 
do vídeo Chico Bento no shopping e a refletir e trocar ideias sobre o ví-
deo. Em seguida, houve uma conversa com os alunos sobre a função dos 
convites: envio e recebimento, com ênfase no conhecimento prévio. O pro-
fessor enviou um convite para cada aluno, convidando paraa exposição de 
uma variedade de convites com destaquenas características, na função e no 
significado dos diferentes tipos de convites. Salientou-se que todos deve-
riam apreender a elaborar um convite para enviar aos pais; pois “a educação 
é uma prática, mas uma prática intencionada pela teoria” (CARVALHO, 
2008, p. 17).

Na segunda etapa, o professor propôs a produção inicial, esclarecen-
do quem seria o destinatário e a finalidade da elaboração de um convite 
ao primo Zeca. Alguns alunos optaram por convidar o primo Zeca para 
passar as férias na roça. Com isso, iniciou-se a avaliação formativa, na qual 
o professor analisou as ações que precisariam de intervenção. A turma foi 
convidada a assistira outro vídeo: Na roça é diferente. Houve discussão 
sobre os aspectos ambientais do vídeo.
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Na terceira etapa, o professor trabalhou problemas detectados na 
avaliação diagnóstica.

Na quarta e última etapa, os alunos produziram convites aos pais 
para uma exposição da germinação das sementes e houve discussão dos 
conhecimentos adquiridos sobre o meio ambiente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Várias descobertas foram feitas a partir das atividades desenvolvidas 
no decorrer da formação continuada. Os professores puderam experimen-
tar atividades diferenciadas, como a criação de um blog, sugestões, produ-
ção de várias sequências didáticas e o estudo sobre o meio ambiente.

O resultado apresentado em sala de aula foi satisfatório e trouxe aos 
cursistas possibilidades de aperfeiçoar sua prática pedagógica com ações 
mais humana.
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Fuxico: apenas um olhar

Neisi Maria da Guia Silva1, CEPAE – UFG 

Raquia Rabelo Rogeri2, CEPAE – UFG 

O ato de ouvir e contar histórias está, quase sempre, presente nas nossas 
vidas: desde que nascemos, aprendemos por meios das experiências con-
cretas das quais participamos, mas também através daquelas experiências 
das quais tomamos conhecimento através do que os outros contam. Todos 
temos necessidade de contar aquilo que vivenciamos, sentimos, pensamos 
e sonhamos. Dessa necessidade humana surgiu a literatura: do desejo de 
ouvir e contar para através dessa prática, compartilhar. (GRAIDY e KAER-
CHER, 2001, p.81). 

Não sei mais em que canto a história me encantou!
Quando tentamos descrever uma prática, parece que não consegui-

mos colocar no papel tudo o que é possível sentir, pois sentimento não cabe 
em papel.

Assim, tentaremos apresentar aqui a prática de contação de histórias 
ocorridas no ano de 2013 no Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Edu-
cação (CEPAE) e no Centro Municipal de Educação Infantil Anália Franco, 
proposta diferente da ocorrida em 2012 sob a coordenação da professora 
Cleidna Aparecida de Lima, criadora do projeto.

No ano de 2013 realizamos duas práticas em um mesmo projeto e 
que foram desenvolvidas em espaços diferentes. Tomaremos em primeira 
instância o projeto desenvolvido no CEPAE com alunos do primeiro ao 
quinto ano do ensino fundamental, no espaço temporal destinado ao re-
creio, aproximadamente 20 minutos. Conseguimos realizar 12 sessões de 

1. Neisi Maria da Guia Silva é professora do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação e atual coordenadora 
do projeto de extensão fuxico. Graduada em Pedagogia pela FE/UFG, Mestre em Educação pela mesma institui-
ção. neisimaria7@gmail.com 

2. Raquia Rabelo Rogeri foi professora substituta do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação nos anos de 
2012 e 2013. Atualmente é professora do curso de Pedagogia da Pontifícia Universidade Católica de Goiás. raquia.
sescler@gmail.com 
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contação de histórias, sendo que as mesmas foram desenvolvidas nos meses 
de outubro, novembro e dezembro de 2013.

O projeto foi pensado no sentido de oportunizar atividades diferen-
tes para os alunos que desejassem, de forma descompromissada, a ouvir 
e contar histórias, priorizando as histórias escritas, mas não impedido a 
apresentação de histórias populares contadas por seus familiares, poesias 
ou ainda poesias e histórias escritas pelos próprios alunos.

Inicialmente pensamos, e efetivamos o trabalho em um espaço 
aberto onde às histórias pudessem ser ouvidas por aqueles que estivessem 
passando, mas posteriormente, em função do agito daqueles que não es-
tavam dispostos a ouvir e contar histórias, passamos a desenvolvê-la em 
um dos laboratórios do CEPAE para garantir o direito dos ouvintes e dos 
contadores.

O objetivo da atividade era o desenvolvimento da prática de leitura 
de obras literárias sem o compromisso pedagógico da cobrança nas aulas 
do dia-a-dia, buscando uma re-leitura de forma um pouco “dramatizada” 
no que diz respeito à marcação dos personagens, seja pelos gestos ou pela 
entonação de voz, ou por alguma caracterização através de vestimentas ou 
objetos.

Procuramos desenvolver nos alunos também a observação da im-
portância do olhar para a comunicação, de forma que todos os ouvintes 
se sentissem contemplados com o que estavam ouvindo (com o olhar de-
monstramos que a história está sendo contada para todos aqueles que são 
olhados). Nossas sessões apresentavam a participação de poucos alunos 
(aproximadamente 15), mas com muito interesse. 

No Centro de Educação Infantil (CEI) Anália Franco a atividade foi 
desenvolvida por um grupo de doze acadêmicas e a professora da disciplina 
de Estágio Supervisionado I do curso de Pedagogia da Pontifícia Univer-
sidade Católica de Goiás. A princípio, as visitas dessas acadêmicas a este 
CEI deveriam compreender a observação participativa, sendo que as re-
gências só aconteceriam no próximo semestre. No entanto, na perspectiva 
de educadoras em formação, pesquisando o cotidiano da Educação Infantil 
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e aprendendo não apenas a “fazer”, mas a “pensar sobre” (Ostetto, 2012), as 
acadêmicas3 problematizaram e dialogaram, sob orientação da professora 
da disciplina de estágio, com a coordenadora pedagógica da instituição de 
Educação Infantil sobre as dificuldades que geralmente encontramos para 
seguir o percurso de leitores e que desenvolver momentos regulares em que 
houvesse contações de histórias para as crianças lhes permitiriam desde 
cedo desenvolver o imaginário e a cultura social e individual, integrando as 
diferentes áreas do conhecimento, estimulando a formação de leitores e, de 
acordo com o foco do projeto Fuxico, apresentar as habilidades básicas de 
um bom contador de histórias aos pequeninos. 

Ouvir e contar histórias é uma atividade prazerosa que desenvolve 
tanto o emocional da criança quanto a socialização e a linguagem oral. 
Além disso, ela proporciona um desempenho positivo no processo de al-
fabetização. Trabalhar com a contação de história é muito importante e 
traz bons resultados pelo fato de ser um instrumento pedagógico que cha-
ma a atenção dos alunos, oferecendo grande ajuda no processo de ensino 
aprendizagem. Favorece a remoção de barreiras educacionais, pois, como 
já dito, promove o desenvolvimento da linguagem e o exercício intelectual, 
aumentando a possibilidade de normalização da situação pessoal de um 
indivíduo.

Para realizar tais ações no CEI Anália Franco a professora da dis-
ciplina de Estágio ministrou quatro oficinas relacionadas à contação de 
histórias pra esse grupo de acadêmicas totalizando dezesseis horas. Assim, 
antes de escolher propriamente as histórias que seriam utilizadas, foi feito 
um estudo coletivo sobre técnicas de contação e recursos que poderiam 
ser usados ao contar tais histórias. Houve também a preocupação de que 
ficasse evidente que é primordial que o público alvo, para quem conta, onde 
conta e o que conta, seja sempre levado em consideração. 

Por dedicarem esse tempo ao estudo do trabalho que desenvolve-
riam, as acadêmicas puderam fazer uma leitura mais aprofundada dos tex-

3. As acadêmicas tomaram conhecimento do Projeto de Extensão e Cultura Fuxico e as atividades desenvolvidas 
na oficina “RE (contando) histórias para crianças” que aconteceu na Jornada da Cidadania PUC – GO. Desta forma, 
até o início do ano de 2013 não eram integrantes do Projeto. 
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tos, permitindo-lhes uma visão mais detalhada das entrelinhas e um envol-
vimento maior com as histórias, podendo assim realizar de maneira mais 
produtiva e prazerosa as narrações. 

As histórias foram escolhidas de acordo com os interesses das crian-
ças demonstrados no decorrer dos períodos de observação nos agrupa-
mentos composto por crianças de zero a cinco anos. Foram usados diferen-
tes tipos de materiais: fantoches, caixa mágica, livros de literatura infantil, 
cartazes, fantasias, tapetes com histórias, aventais com ilustrações, livro 
gigante confeccionado com figuras etc.

Antes de contar as histórias, os ambientes eram organizados de ma-
neira que proporcionassem às crianças momentos prazerosos e descontra-
ídos, sem distrações externas, com crianças agrupadas em locais aconche-
gantes. No primeiro semestre de 2013, dez momentos foram planejados e 
executados. 

É interessante ressaltar que todas as vezes que terminava o horário 
de permanência do grupo nas salas as crianças perguntavam quando e qual 
seria a próxima história. 

Algo importante que foi notado é a participação das crianças nas 
atividades que eram propostas durante e após a contação de histórias. Elas 
interagiam com os contadores e mostravam-se atentas. Uma das experi-
ências que precisam ser lembradas aqui é a da aluna que chamaremos de 
MII do agrupamento de quatro anos. Durante o momento de brincadeira 
livre no pátio notamos que ela começou a recontar a história que havia sido 
contada naquele dia aos seus coleguinhas. O fato das crianças recontarem a 
história mostrou que a atividade estava sendo bem recebida pelas crianças 
e que contar histórias para crianças, mesmo tão pequenas, pode ajudá-las 
a desenvolver e ampliar habilidades. Barcellos e Neves (1995) destaca que 
a criança que ouve histórias com frequência educa sua atenção, desenvolve 
a linguagem oral e escrita, amplia seu vocabulário e principalmente apren-
de a procurar, nos livros, novas histórias para o seu entretenimento. Ao 
enriquecer o vocabulário infantil, amplia seu mundo de ideias e conhe-
cimentos. As histórias cultivam também a sensibilidade, um exemplo foi 
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essa criança querer dividir com seus amiguinhos de outros agrupamentos a 
experiência vivenciada naquele dia em sua sala de aula. 

Pode-se concluir com a efetivação do Fuxico no CEPAE e no CEI 
que é uma importante contribuição para a formação das crianças ouvir his-
tórias de diferentes tipos. Ouvi-las, escutá-las é o início de uma aprendi-
zagem que poderá auxiliá-los a se tornarem leitores (Abramovich, 1997). 

Contar histórias é proporcionar aos sujeitos um caminho cheio de 
descobertas e de compreensão do mundo. Quando se tem consciência des-
sa relevância o professor assegura tais experiências aos seus alunos. Nos 
documentos relacionados à educação lemos em diferentes momentos que 
as crianças são sujeitos de direitos, que são sujeitos históricos, culturais e 
sociais. Efetivar tal pensamento envolve propiciar muitas e diferentes his-
tórias. Pois esses são momentos em que as crianças manifestam suas inda-
gações individuais, seus pensamentos, suas opiniões, tornado-se sujeitos 
da própria vida e construindo seu próprio conhecimento. O seu desenvol-
vimento se dá assim, num processo criado por ela própria a partir das in-
terações que vivencia.
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Projeto de trabalho: 
Horário Intermediário

Thaismara Coelho Furtado da Silva1, CMEI Treze de Maio

A proposta do “Horário Intermediário mais um momento de diver-
são e aprendizado” nasceu em 2010 por meio de estudos com professoras 
regentes e auxiliares, pois com o olhar da equipe diretiva e professores ob-
servaram que as crianças não necessitavam mais da “Hora de dormir” que 
seria este período do “Horário Intermediário” sendo atendida a necessida-
de do sono quando solicitado pela criança, não tendo horário rígido para 
este momento, respeitando a individualidade de cada criança.

Com o objetivo de dar continuidade as aprendizagens das crianças no 
horário intermediário (11h20min ás 13h00min) sendo que das 11h20min 
ao 12h00min as crianças ficam aos cuidados de uma professora auxiliar e 
ao 12h00min ás 13h00min ficam duas professoras auxiliares com as crian-
ças, pensando na importância da aprendizagem,direitos das crianças e no 
bem estar, foram organizadas atividades significativas, contemplando as 
múltiplas linguagens como: Musical, Artes Plásticas; Corporal, Matemáti-
ca, Literária, efetivando o compromisso do CMEI com a Educação Infantil. 
Sendo estas linguagens importantes para o desenvolvimento e aprendiza-
gem delas, assim afirma o documento “Infâncias e crianças em cena: por 
uma Política de Educação Infantil para o município de Goiânia”:

As linguagens são dialógicas, formam os sujeitos e lhes permitem interagir 
uns com os outros, com o mundo, bem como acessar, transmitir, produzir 
e ressignificar os conhecimentos. Por isso, as linguagens não podem se des-
vincular uma das outras. A cada vez que uma emerge, traz consigo várias 
outras. (p. 72)

1. Professora Auxiliar de Atividades Educativas. thaismara.coelho@hotmail.com
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O planejamento das atividades se dá por meio de orientação prévia 
da coordenação, que amplia as atividades propostas, as crianças também 
são ouvidas no momento de planejamento e elegem atividades que gosta-
riam de realizar, ajudando na composição do planejamento abrangendo o 
tempo e espaço para as atividades propostas.

Garantindo assim as crianças como o foco do trabalho pedagógi-
co, assim como especificado na PPP da instituição “... a criança precisa ser 
ouvida como forma coparticipante do planejamento das ações que visam os 
saberes com e para elas.”

No ano de 2013 o “Horário Intermediário” teve encontro com o Pro-
jeto Institucional “Somos diferentes, mas não desiguais”. As ações dentro do 
projeto Institucional encaminharam para o trabalho com a paz, e devido 
a necessidade do grupo de usar o corpo para cuidar do outro deixando 
as agressões físicas como beliscos, mordidas, tapas, com o objetivo que as 
crianças reflitam sobre a suas ações.

Iniciamos os trabalhos com a literatura “Diga Paz” e as crianças fi-
zeram o reconto desta história usando a linguagem teatral imitaram vários 
jeitos de dizer paz, verbalmente e corporalmente representando.

O desenho e a tentativa de escrita estiveram presentes neste trabalho, 
as crianças foram convidadas a desenhar a parte do livro que mais gosta-
ram. Outro momento de registro individual foi a confecção do livro da paz, 
onde as crianças desenharam ações de paz, dentre os desenhos destacam :

•	 Cuidar do amigo

•	 Cuidar da natureza

•	 Cuidar dos animais e não bater.

No final do livro as crianças fizeram um auto-retrato e a tentativa de 
escrita do nome, representando-se como autor do livro. Devido ao interes-
se de algumas crianças, convidamos para a atividade “Este sou eu, este é o 
meu nome;”.

E a tentativa de escrita foi realizada e as crianças demonstraram ale-
gria em participar deste momento, fato percebido em suas falas e ao mos-
trar as suas produções a outras pessoas no espaço educativo.



I Seminário da Rede Internacional de Escolas Criativas - ANAIS  |   521    

As atividades com movimentos foram propostas a partir da neces-
sidade apresentada pelo grupo, e ao propor atividade onde puderam mo-
vimentar-se por meio de brincadeiras as crianças participaram demons-
trando a comunicação, a afetividade, a aceitação de regras por meio da 
expressão corporal com movimentos Suzana Delmanto (2011) afirma: 

O movimento é uma linguagem, que comunica estados, sensações, idéias: o 
corpo fala. Assim, é importante que na Educação Infantil o professor possa 
organizar situações e atividades em que as crianças possam conhecer e va-
lorizar as possibilidades expressivas do próprio corpo.

A transformação do espaço garantiu opções propiciando e desafian-
do as crianças a conhecer os limites do seu próprio corpo.

Desafios conquistados as crianças foram motivadas a se movimen-
tarem cada vez mais por meio da brincadeira, pois o brincar favorece o 
desenvolvimento global das crianças, pois abrange várias linguagens como 
a Matemática as brincadeiras propiciaram a noção espacial, lateralidade, 
longe/perto, dentro/fora, a linguagem Relações sociais também foi contem-
plada já eu nas brincadeiras as crianças aprenderam a esperar por sua vez, 
ajudar o amigo que não esta conseguindo.

Em outros momentos foram propostas atividades com muitos mo-
vimentos e desafios, ampliando a imaginação e criatividade das crianças, 
trocando experiência com o meio e vivenciando situações desafiadoras.

Os movimentos corporais continuaram, agora envolvendo a lingua-
gem musical, foi propiciado as crianças por meio do uso de recursos tec-
nológicos (Televisão, DVD e Notebook) a visualização do clipe “Água” do 
grupo Palavra Cantada, ao conhecerem a letra da música as crianças logo 
começaram a cantar e aprenderam a letra da música,que veio para o agrupa-
mento em um cartaz. O registro individual foi proposto com cola colorida 
e as crianças usaram, demonstrando coordenação motora fina,escolheram 
suas cores preferidas e muita criatividade fizeram os pingos de água da chu-
va representando a música.

Foi proposto ainda o movimento corporal por meio da dança, foram 
oferecidos lenços diversos e coloridos e o agrupamento virou a nossa sala 
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de dança e as crianças se movimentaram dançando, cantando e criando 
vínculos com amigos e professoras

A linguagem presente nos gestos, nos movimentos simples ou com-
plexos permite à criança ser e estar no mundo e é um mundo que se movi-
menta, que gesticula.(CARMO, p. 19, 1995).

Com a linguagem musical as crianças manusearam as latas coloridas 
e baquetas e descobriram novos sons e ritmos acompanhando com cantoria 
de músicas do repertório infantil,cantando coletivamente, descobrindo e 
reconhecendo sons de diferentes objetos.

Ainda com a linguagem musical as crianças conheceram a música 
“Eu vou passear de trem” de dominio popular, e usando a imaginação foi 
propiciado um passeio de trem,despertando o interesse por diversos meios 
de transportes já que as crianças verbalizaram que também gostariam de 
viajar de avião, ônibus, carro e barco. Brincamos de viajar de trem e para 
viajarmos não podia faltar a bagagem,imaginação e criatividade.

A imaginação e a criatividade foram contempladas também na brin-
cadeira de fantasia, propiciando as crianças o respeito mutuo em relação 
a escolha do outro, combinados para trocas de fantasias com os amigos,a 
auto-estima, a visualização do corpo. A atividade de fantasia foi um instru-
mento para aprendizagem de relações sociais por meio do jogo simbólico.

O jogo simbólico ou faz de conta, particularmente, é ferramenta para a cria-
ção da fantasia, necessária a leituras não convencionais do mundo. Abre 
caminho para a autonomia, criatividade, a exploração de significados e sen-
tidos. Atua também sobre a capacidade da criança de imaginar, representar, 
articular com outras formas de expressão.(Oliveira, p. 163, 2010).

Com o Projeto Institucional “Somos diferentes, mas não desiguais” 
conhecemos um ponto turístico de Goiânia,o teatro Madre Garrido Espe-
rança e as crianças puderam assistir a peça “Rio”os olhares admirados fo-
ram constantes e as crianças aproveitaram.

A partir da ida ao teatro outros trabalhos foram desenvolvidos en-
volvendo a linguagem teatral, artística, musical e escrita, as crianças de-
monstraram interesse em representar a arara azul por meio da linguagem 
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teatral, então foi proposto ás crianças a encenação de trechos da peça e 
conseguiram representar com clareza com boa oralidade. A música “Arara 
azul” foi levada para o agrupamento e as crianças aprenderam o trecho “ 
Arara azul no pé de Ipê” e logo quiseram apresentar para os amigos dos 
outros agrupamentos,foi proposto então para a apresentação do trecho da 
música a representação da arara por meio da pinturinha que foi realizado 
no dedo das crianças,e a apresentação para os amigos foi um sucesso.

O registro individual sobre o que mais gostou na peça “Rio” foi pro-
posto e as crianças usaram lápis de cor e desenharam cenas, alguns dese-
nhos com estrutura física. Ao desenhar, algumas crianças demonstraram 
um raciocínio lógico já que verbalizaram a seqüência temporal da ida ao 
teatro.

Os objetivos propostos para o Horário Intermediario como o res-
peito mutuo, ampliação da noção corporal, espacial e temporal, estímulos 
a representação por meio de brincadeiras, visitas ao espaço turístico, am-
pliação do repertório musical foram alcançados e os materiais pedagógicos 
suficientes, para o mês de Junho as atividades com a linguagem teatral terá 
continuidade já que as crianças demonstraram interesse em representar ce-
nas de filmes e histórias como o da Chapeuzinho Vermelho.
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Implantação de jogos pedagógicos como 
instrumento de educação ambiental 

nas trilhas ecológicas do Instituto 
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RESUMO 

As trilhas ecológicas podem ser consideradas uma prática, técnica, arte ou mesmo um mé-
todo para harmonizar a reintegração do homem à natureza. O projeto de educação ambien-
tal com enfoque em “Implantação de jogos pedagógicos como instrumento de educação 
ambiental nas trilhas ecológicas do IF Goiano – Câmpus Ceres” surgiu com o propósito de 
inovar as formas de abordagem dos guias com o público (visitantes), sendo elas crianças e 
adolescentes, jovens e adultos e incluir de forma criativa e harmoniosa esse novo método 
de educação ambiental. Para promover a integração dos alunos e visitantes com a natureza, 
a cultura e a história do nosso povo indígena, quilombola por meio de práticas pedagógi-
cas, sendo elas músicas típicas, poemas, brincadeiras de roda, etc. a partir da concepção da 
Educação Ambiental, visando sensibilizar os alunos e visitante a respeito das problemáticas 
ambientais pertinentes.
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INTRODUÇÃO

As trilhas ecológicas podem ser consideradas uma prática, técnica, 
arte ou mesmo um método para harmonizar a reintegração do homem 
com a natureza. Sendo uma grande ferramenta de Educação Ambiental, no 
qual é um processo onde as pessoas aprendem como funciona o ambiente, 
como a dependência dele afeta e promove a sua sustentabilidade. De forma 
que a consciência, conhecimento, comportamento, habilidade e participa-
ção estejam interligados. (DIAS, 2004).

Villa Verde (1988) ressalta que o ambiente é em si mesmo  um poten-
cial de informações, uma realidade estruturada que tem uma história e nos 
oferece chaves a partir das quais se pode compreender o seu funcionamen-
to. Trata-se, portanto de uma realidade estruturada e codificada com a qual 
os alunos têm possibilidades de comunicação, podendo lê-lá, descodifica-lá 
e recodifica-lá. É através de um processo gradual afetivo-valorativo e cogni-
tivo que se constrói uma relação dialógica com o ambiente configurador da 
percepção, da consciência e da lógica que faz cada ser humano assumir-se 
como elemento integrante da complexa teia de relações entre a natureza, a 
cultura e a história, incluindo na sua própria dinâmica pessoal os processos 
que regem o viver coletivo de que se faz parte. Sendo assim uma aproxi-
mação real ao ambiente envolvendo processos de apropriação afetiva (...
conhecer para amar, amar para valorizar, valorizar para proteger...), e hoje 
pode ser considerada uma estratégia privilegiada na pedagogia ambiental.

Considerando que a Educação Ambiental é um processo educativo 
indispensável à formação da mentalidade dos cidadãos de uma sociedade, 
deve-se conhecer qual a base pedagógica que orienta nossas ações no coti-
diano escolar (ZAKRZEVSKI, 2003; BURNHAM, 1993). As aulas são, em 
sua maioria, desligadas de uma realidade próxima do dia a dia do aluno. 
Assim, nas escolas rurais, falam-se em indústrias, carros, computadores, e 
o que o aluno vivencia é o roçado de feijão e de mandioca em que trabalha 
depois da aula. Isso, no caso daqueles que conseguem estudar. Nas escolas 
das áreas urbanas falam-se, na Floresta Amazônica, no Pantanal e o que o 
aluno vivencia é o barulho do trânsito ou o mau cheiro do esgoto correndo 
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a céu aberto, muros pichados etc. (Guerra et al, 1999). Nesta temática a 
educação ambiental por meio de jogos pedagógicos músicas lúdicas, qui-
lombolas, indígenas, poemas, brincadeiras, etc.), aproxima o aluno da na-
tureza com uma abordagem diferenciada e agradável, pois ele estará inse-
rido no meio da atividade, resgatando e aproximando a cultura e a história 
do nosso povo.

O projeto de educação ambiental com enfoque em “Implantação de 
Jogos Pedagógicos como Instrumento de Educação Ambiental nas Trilhas 
Ecológicas do IF Goiano – Câmpus Ceres” surgiu com o propósito de ino-
var as formas de abordagem dos guias com o público (visitantes), sendo 
elas crianças e adolescentes, jovens e adultos e incluir de forma criativa e 
harmoniosa esse novo método de educação ambiental. Para proporcionar 
aos alunos e visitantes um contato com o seu “Eu natureza” através das prá-
ticas pedagógicas, músicas, jogos, interpretação de poemas e etc.

Nesta percepção textual a execução do projeto justifica-se, por tra-
tar das questões pedagógicas e ambientais, de modo que a ação do sujeito 
ecológico e da interdisciplinaridade entre as áreas do conhecimento 
integralizando-se como um todo, resultando em um só elemento da edu-
cação ambiental. Já que, segundo Negrine (1994) os jogos permitem liber-
dade de ação, pulsão interior, naturalidade, atitude e, consequentemente 
prazer raramente encontrados em outras atividades escolares, devendo por 
isso ser estudados pelos educadores como mais uma alternativa pedagógica 
a serviço do desenvolvimento integral da criança (p. 16).

MATERIAIS E MÉTODOS

O projeto esta em fase de implantação nas trilhas ecológicas situadas 
no Instituto Federal Goiano – Câmpus Ceres, localizado na Rodovia 154 
Km 03 – Ceres – GO. As Manutenções é uma metodologia essencial, para 
que o projeto possa continuar as suas atividades de maneira contínua, a 
manutenção é de grande valia, pois quando realizada de maneira correta e 
eficaz, as melhorias são refletidas em benefícios para todos.  
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A manutenção deve ocorrer de maneira periódica, realizando a lim-
peza de todo o trecho da trilha, através de capina, poda, roçagem, retirada 
de lixo durante o percurso e nos cursos d’agua, retirando tudo aquilo que 
possa atrapalhar o fluxo no trajeto do passeio. Conforme a necessidade de 
manutenção, estruturas devem ser observadas como o crescimento de ex-
cessivo da vegetação local, através da poda de galhos que possam estar in-
terrompendo e dificultando o fluxo nos caminhos. 

A trilha por si só já é um instrumento pedagógico, podendo ser con-
siderado como uma “grande sala verde”, por proporcionar; sons, cheiros, 
formas e cores. No entanto, podemos acrescentar novas possibilidades de 
educação ambiental por meios de jogos populares resgatando esta meto-
dologia que estamos perdendo tempo a tempo, para computadores, vídeo 
games, celulares, etc. Incluindo a ecopedagógia por meio da educação am-
biental, através das brincadeiras que as crianças ampliam os conhecimen-
tos sobre si, sobre o mundo e sobre tudo que está ao seu redor.

Segundo Luise Weisse(1992), diz que “através do brinquedo, a crian-
ça inicia sua integração social, aprende a conviver com os outros, a situar-
-se frente ao mundo que a cerca. Ela se exercita brincando.” No contexto 
escolar, Artes, Matemática, Ciências e, até mesmo Religião, são jogos sérios. 
Brincamos de pintar, de rimar, de esconder, de jogar dominó ou xadrez. 
Pelo jogo, podemos abandonar o mundo de nossas necessidades e de nos-
sas técnicas e criar mundos de utopias. Exemplificando esta metodologia, 
ela ocorrera de forma que as crianças ou jovens, estarão sendo conduzidos 
pelos guias no decorrer da trilha, farão paradas nos pontos que serão se-
rem delimitados na trilha como ponto de apoio, conhecidas como “Salas 
Verdes”. No decorrer destas paradas, os jogos (músicas, poemas, etc.) serão 
trabalhados de forma harmoniosa com a natureza, alunos e visitantes.: 

- Corre cotia: É uma brincadeira de pega-pega em forma de ciranda. 
As crianças adoram. Até mesmo as pequenas, de três ou quatro anos, con-
seguem brincar. Para começar, vamos precisar de um lenço ou um pedaço 
de pano. Brinca-se assim:

1. As crianças formam uma roda e sentam no chão, menos uma.
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2. A criança que sobrou corre pelo lado de fora da roda com o lenço 
na mão, ao ritmo da ciranda:

Corre cotia; Na casa da tia; Corre cipó; Na casa da avó; Lencinho na 
mão; Caiu no chão; Moça (o) bonita (o) do meu coração. 

Criança: Posso jogar?
Roda: Pode! 
Criança: Ninguém vai olhar?
Roda: Não!

3. Neste momento, as crianças da roda abaixam a cabeça e tapam os 
olhos com as mãos. A criança que está fora da roda deixa cair o lencinho 
atrás de alguma outra que esteja sentada. Quando esta perceber, começa o 
pega-pega entre as duas. Quem está com o lenço é o pegador. O lugar vazio 
da roda é o pique.

4. Quem perder fica fora da roda (ou dentro) e a brincadeira 
recomeça.

Corre cotia é uma brincadeira que praticamente todo mundo conhe-
ce ou já brincou um dia. Naturalmente, em cada lugar, as crianças cantam 
a ciranda de um modo diferente. Um jeito mais bonito que o outro: Corre 
cotia, de noite e de dia, de baixo da cama, da sua tia…

- O cântico da terra: Eu sou a terra, eu sou a vida. Do meu barro pri-
meiro veio o homem. De mim veio a  mulher e veio o amor. Veio a árvore, 
veio a fonte. Vem o fruto e vem a flor. 

Eu sou a fonte original de toda vida. Sou o chão que se prende à tua 
casa. Sou a telha da coberta de teu lar. A mina constante de teu poço. Sou 
a espiga generosa de teu gado e certeza tranquila ao teu esforço. Trecho do 
Poema “O cântico da terra” da Poetisa Cora Coralina. 

RESULTADO ESPERADO

Absorção da mensagem de preservação ambiental, cultural e históri-
co, passada por meio das músicas, poemas e jogos, que serão avaliados por 
meio de questionários quantitativos, aplicados para os professores e crian-



530   |  ANAIS - I Seminário da Rede Internacional de Escolas Criativas

ças que já consigam ler e escrever, sendo eles alunos e visitantes da trilha 
que terão acesso a este projeto. 
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INTRODUÇÃO

O Ensino no Brasil está organizado em Fundamental, Médio e Su-
perior, sendo o Fundamental o mais longo, com a duração de nove anos é 
nele que o estudo de Ciências é abordado inicialmente. É nesse período o 
primeiro contato do aluno com os conhecimentos científicos. Sendo assim, 
é necessário que haja uma preocupação com o ensino de Ciências, pois as 
aulas não devem se restringir apenas a exposição de conteúdos usando o 
livro didático. Segundo Pavão (2006), o livro didático deve ser usado como 
auxiliador dos conhecimentos e métodos e não “transformar o ensino ape-
nas em reprodução da literatura pelo uso do livro”. (PAVÃO, 2006, p.11), 
pois, em nenhum livro será encontrado tudo o que é necessário para um 
processo de aprendizagem eficiente e pode até mesmo apresentar incorre-
ções, fazendo com que textos complementares sejam também trabalhados. 
Tal maneira reprodutiva de ensinar faz com que desestimule o aluno e até 
mesmo o professor. 

Esta metodologia em nada favorece a aprendizagem, pelo contrário, 
faz com que o aluno cada vez mais se distancie das Ciências. Para Schiel 
(2005) entender Ciência não é simplesmente fazer com que o aluno re-
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transmita conhecimentos repassados, mas que ele tenha a capacidade de 
dialogar com a natureza. 

Acreditamos ser assim que se constrói o conhecimento científico 
e a experimentação pode ser uma ótima metodologia nesse propósito. O 
importante não é que o aluno seja capaz de refazer os experimentos vi-
venciados nas aulas, mas sem dúvida, de instigar os estudantes a reflexão, 
a entender o mundo que os cerca e com certeza desenvolver habilidades e 
competências.

Porém, não basta que esses experimentos e o ensino como um todo 
sejam realizados de forma solta. Esse ensino precisa ser feito dentro de uma 
realidade do estudante. Assim, Santos e Schnetzler (2003) citam em sua 
obra que a contextualização no ensino é importante para que esse ensino 
tenha um significado para o aluno de modo a se desenvolver a participa-
ção do educando. De forma a torná-lo um aluno crítico e participativo na 
sociedade. 

Dentre o conhecimento científico estão os conhecimentos químicos. 
Tais conhecimentos estão entrelaçados e fazem parte de todo currículo de 
Ciências no Ensino Fundamental. Ensinar os estados físicos da matéria 
muitas vezes é algo abstrato e que os alunos dessa modalidade, por suas 
características e necessidades não conseguem compreender bem a partir 
de oratória em aulas expositivas, é necessário buscar uma metodologia que 
possa fazer com que esse conteúdo seja mais significativamente trabalhado 
e compreendido.

FUNDAMENTAÇÃO TEóRICA

A Lei de Diretrizes e Base (LDB) em seu Artigo 22 declara que a fina-
lidade da Educação Básica é “desenvolver o educando, assegurar-lhe a for-
mação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe 
meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores” (BRASIL/LDB 
N° 9394,1996, Art.22). Sendo assim, ensinar Química no Ensino Funda-
mental deve ser uma preocupação dos professores que lecionam a discipli-
na de Ciências. Em sua obra Pavão (2005) deixa claro que “o conhecimento 



I Seminário da Rede Internacional de Escolas Criativas - ANAIS  |   533    

científico tem andado longe da realidade do aluno” (PAVÃO, 2005, p. 07). 
Zanon e Palharini (1995) afirmam que muitos professores desta modalida-
de apresentam déficit na área de Química. 

Ao que se refere aos conceitos sobre estados físicos da matéria, que 
costumam aparecer cedo na vida dos estudantes, em meio aos conteúdos 
do ensino de Ciências, não há muita variedade na forma de abordagem nos 
livros didáticos que podemos resumir em apresentação dos estados físicos 
básicos (sólido, líquido e gasoso) inicialmente, com a tarefa de caracterizar 
corpos, por meio de imagens, podendo chegar a constar que um estado 
físico pode se transformar em outro. Posteriormente, nos chamados anos 
finais do Ensino Fundamental, volta-se a falar destes três estados físicos 
da matéria, apresentando os nomes dados às transformações que ocorrem 
entre eles em esquemas gráficos.

É no Ensino Fundamental que o aluno tem os primeiros contatos 
com a Ciência e muitas vezes esse tipo de ensino (tradicional) terá como 
consequência a desmotivação e desinteresse em estudar ciências. Sendo as-
sim, “se a pretensão do educador é ensinar significativamente, basta que 
este avalie o que o aluno já sabe e então ensine de acordo com esses conhe-
cimentos”, afirma Guimarães (2009, p. 2). Sobretudo, esses novos conceitos 
mesmos relacionados com a vivência do aluno deverão ter força suficiente 
para que possa transformar os conceitos prévios de forma a completar os 
mesmos e gerar conceitos mais sólidos e uniformes.

Desta forma entra-se também em outra discussão que é o que Au-
sebel (apud Moreira, 1999; apud Guimarães) chamou de “aprendizagem 
significativa” e que contrapõe a “aprendizagem mecânica”.  O interessante 
para o aluno na verdade não é meramente decorar significados e conceitos 
momentaneamente, mas sim conseguir relacionar aquele conteúdo com a 
sociedade em que vive de forma que possa transformar a sociedade se tor-
nando um cidadão crítico e participativo. 

As aulas necessitam de planejamentos de forma a possibilitar que o 
aluno pense, observe, reflita, identifique e construa um conhecimento gra-
dativo. Visando esse objetivo a metodologia usada deve favorecer a aproxi-
mação do aluno ao saber químico.
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Assim afirma Milaré; Marcondes; Resende (2010), que o Ensino de 
Química este restrito a memorização e resolução de exercícios manuais e 
que em nada contribui para o “pensamento Químico”. 

O aluno ao aprender Química deve apoderar-se de mecanismos que 
o faça solucionar problemas e compreenda a sociedade por meio de pensa-
mentos significativos, deixando desta forma, de ser meros retransmissores 
de conteúdos repassados anteriormente pelo professor (DAMASCENO; 
BRITO; WARTHA, 2008).

Pensando assim, experimentação se trata de uma âncora entre prá-
tica e teoria, onde a aprendizagem possa fazer uma ponte entre o pensa-
mento e a prática (SILVA; MACHADO; TUNES, 2010). O experimento no 
Ensino Fundamental deve ter como um de seus objetivos desmitificar a 
Química e fazer com que o aluno sinta a Química mais próxima de si. 

Para se chegar a esse objetivo, Silva; Machado; Tunes (2010) suge-
rem algumas etapas, são elas: Propor um problema; identificar e explorar 
as ideias dos estudantes; elaborar possíveis planos de ação; analisar dados 
que foram anotados; responder o problema inicial. Desta forma, a experi-
mentação deve ser utilizada por professores como forma de enriquecer os 
conhecimentos teóricos, porém com a finalidade de contribui efetivamente 
com a aprendizagem significativa, devendo sempre levar o aluno a propor 
a solução de uma pergunta inicial.

METODOLOGIA

Para realização do presente trabalho a investigação iniciou-se com 
uma pesquisa bibliográfica para a fundamentação teórica, visto que por 
ocasião do Estágio Supervisionado, chamou à atenção a árdua tarefa de 
ensinar toda a Química do 9º ano do Ensino Fundamental no período de 
dois bimestres. Então, apresentamos um questionário a 40 alunos volun-
tários do curso de Licenciatura em Química da Universidade Estadual de 
Goiás - Unidade Universitária de Formosa, com a intenção de se descobrir 
se há formas possíveis de fazer um ensino significativo em situação e tem-
po tão adversos e o quanto ou quê foi realmente significativo para alunos 
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que passaram pelo Ensino Fundamental decidissem seguir com o estudo da 
Química no Ensino Superior. Em linhas gerais o questionário inicialmen-
te procurava caracterizar os respondentes sem, no entanto, identificá-los 
e, posteriormente, procurava descobrir por meio de lembranças - as mais 
fidedignas possíveis - quais as metodologias utilizadas que tornaram signi-
ficativo o estudo da Ciência e da Química, mais especificamente.

RESULTADOS E CONCLUSÕES

O questionário aplicado com a intenção analisar as aulas de Ciên-
cias com a finalidade de entender as metodologias usadas por professores 
de Ciências e como elas podem influenciar o endendimento do aluno pela 
Ciência foi respondido por 40 pessoas.  Do total de respondentes, 67% estu-
daram em instituições públicas e os 33% restantes em instituições privadas. 

De acordo com a pesquisa realizada observou-se que mais da metade 
(60%) daqueles que participaram acham que suas aulas de Ciências no En-
sino Fundamental não forneceram base para as aulas de Química no Ensino 
Médio. Destes, constata-se que 40% dos professores desses alunos adotaram 
como metodologia de ensino aulas expositiva no quadro negro e que apenas 
1% destes teve como metodologia aulas com experimentações e seminários.

Quando o questionário perguntava se o pesquisado lembrava-se de 
algum fato interessante que tivesse aguçado o desejo em aprender Ciências 
60% responderam que sim e 40% relataram que não houve nem um fato 
que se lembrem de que despertaram neles o desejo por aprender Ciências. 

A partir dos dados levantados podemos verificar que a experimen-
tação é uma metodologia que ajuda bastante a compreensão a cerca de Ci-
ências levando ao interesse do educando pela Ciência. Entretanto, buscar 
uma metodologia qualquer apenas para satisfazer a ideia de que as aulas de 
Ciências saíram do tradicionalismo, pode acarretar o mesmo desinteresse 
dos alunos. Observou-se que muitos alunos que participaram da pesquisa 
relataram que suas aulas de Ciências onde se incluíam filmes educativos 
eram tão monótonas quanto às aulas em sala de aula apenas com a leitura 
do livro didático. 
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Isso evidencia o quanto a busca por metodologias inovadoras para o 
ensino é algo que deve ser analisado com bastante cuidado e criatividade. 
Quando pedido que avaliassem suas aulas de Ciências no Ensino Funda-
mental 80% disseram que suas aulas eram regular, 13% ruim e apenas 7% 
consideraram muito boas.

O ensino de Ciências deve sem dúvida ocupar-se da formação crí-
tica e participativa de um cidadão na sociedade. A respeito disso, 67% dos 
que responderam a pesquisa relataram que suas aulas em nada contribuí-
ram para essa formação crítica cidadã. Dos 33% restantes que responderam 
sim e que relataram algumas experiências todas estas estão relacionadas ao 
meio ambiente, como poluição e reciclagem.

Com relação à escolha profissional que as aulas possam ter dado 
metade respondeu que sim, suas aulas de Ciências tiveram influência na 
sua decisão e os outros 50% responderam não. Quando pedido que dessem 
sugestões para professores melhorarem suas aulas por meio de metodolo-
gias diferenciadas 100% assinalaram que o uso de experimentação como 
maneira eficaz de despertar o gosto pela Ciência. 

Além disso, como poderiam assinalar mais de uma opção de suges-
tão, as aulas de campo também tiveram um número significativo de respos-
tas. A utilização do livro didático deve ser como “suporte de conhecimen-
tos de métodos para o ensino e serve como orientação para as atividades 
de produção e reprodução de conhecimento” (BRASIL, 2006, p.13). Porém, 
eles não devem ser o único recurso didático que deva ser utilizado. 

O professor, no entanto deve buscar a melhor metodologia para a 
abordagem dos conteúdos para seus estudantes.  Por sua vez, o conteúdo 
deve estar ligado, contextualizado à realidade do aluno e deve ter como um 
dos objetivos a formação de um cidadão crítico e participativo na socieda-
de uma vez que o conhecimento científico pode ressignificar a compreen-
são da realidade e indicar necessidades e possibilidades de transformá-la.

De acordo com os resultados obtidos podemos observar e destacar 
a importância do planejamento das aulas pelo professor. Com a finalidade 
de buscar uma metodologia adequada para aquele determinado conteúdo a 
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ser trabalhado de forma a contribuir no processo de ensino-aprendizagem. 
Podemos observar que a experimentação é o recurso no qual mais desper-
ta o interesse dos alunos pelos estudos e estes ficam guardados em suas 
memórias. 

O professor deve escolher e adotar metodologia mais adequada que 
possa auxiliar o processo ensino e da aprendizagem de forma que esse mé-
todo esteja relacionado com a realidade do estudante, onde o professor 
aguce no aluno o desejo de investigação, de associação dos fenômenos com 
conteúdos relacionados no dia. Desta forma, os objetivos de uma aprendi-
zagem significativa serão alcançados.
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Jogos pedagógicos:  é possível aprender 
brincando nas aulas de ciências e biologia?

Andréa Inês Goldschmidt1, ICB/UFG  

Maria Izabel Barnez Pignata2, CEPAE/UFG 

RESUMO

Com o acentuado e constante avanço da área de Ciência e Tecnologia, é fundamental dar 
maior atenção às atividades desenvolvidas em sala de aula, fazendo-se necessária a utiliza-
ção de recursos didáticos que além de facilitarem o processo de aprendizagem, despertem o 
interesse dos alunos. Em ação conjunta entre professores do Instituto de Ciências Biológicas 
– ICB/UFG e do Cepae/UFG (escola-campo), atuantes no estágio em Biologia, e estagiários, 
desenvolveu-se um trabalho de aplicação de práticas pedagógicas lúdicas ao ar livre a alunos 
de ensino básico do Cepae/UFG, no intuito de sensibilizá-los para questões ambientais. O 
público-alvo das atividades foram alunos da 2ª Fase do Ensino Fundamental e alunos do 3º 
Ano do Ensino Médio, porém as práticas serviram também como estratégia pedagógica na 
formação inicial de professores (estagiários). Foi possível confirmar que jogos didáticos são 
excelentes estratégias para as aulas, sendo fáceis de aplicação, de custo reduzido, promoven-
do a aprendizagem significativa de maneira estimulante e melhorando as interações sociais 
entre todos os envolvidos.

Palavras-chave: Ludicidade. Biologia. Universidade-Escola. Meio Ambiente.

INTRODUÇÃO

As atividades lúdicas são metodologias que vêm sendo utilizadas nas 
salas de aula por facilitarem o processo de ensino-aprendizagem, visando 
aproximar e aprofundar assuntos que fazem parte do cotidiano dos alunos, 
mas que não são pensados na sua integralidade. Assim, a aplicação de jogos 
didáticos são ferramentas úteis para contribuir com este processo, pois se 
apresentam como alternativas que auxiliam a construção de conhecimento 
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pelos alunos, por se apresentar como uma das formas de facilitar o processo 
educativo, tornando-o prazeroso e desafiante. Ao estudar de maneira mais 
interativa e divertida, os alunos tornam-se mais entusiasmados, o que re-
sulta em um aprendizado mais eficiente e significativo.

Albuquerque, Miranda e Kneipp (2008) ressaltam que as atividades 
lúdicas propiciam diferentes tipos de conhecimento e habilidades e promo-
vem o desenvolvimento da construção do conhecimento e da capacidade 
de iniciativa. Almeida (2033) salienta que, mais do que mero passatempo, o 
jogo didático é um meio imprescindível de se gerar a aprendizagem.

Neste contexto, compreendemos o uso de jogos didáticos como uma 
ferramenta apropriada da aprendizagem, na medida em que desenvolve 
níveis diferentes de experiência pessoal e social, uma vez que os alunos 
sentem-se mais livres para criticar e argumentar.  Para Santana (2008), o 
ensino lúdico é uma importante ferramenta para a construção e elaboração 
do conhecimento, pois estimula a inteligência, enriquece a linguagem oral 
e escrita e a interiorização de conhecimentos, além de libertar o aluno do 
imobilismo em direção a uma participação ativa, criativa e crítica no pro-
cesso de aprendizagem (ALMEIDA, 2003). Entretanto, Lopes (2001) cha-
ma atenção para o fato de que, por si só, a atividade lúdica e os jogos não 
vão garantir a aquisição de saberes, os quais devem ser sistematizados de 
acordo com os objetivos pedagógicos. 

Pensando nas disciplinas Ciências e Biologia, depara-se geralmente 
com um ensino focado em conteúdos extensos e bastante complexos, onde 
há a necessidade expressiva da memorização de conceitos e termos, muitas 
vezes encaradas pelos alunos como maçantes e difíceis. Segundo Benedetti, 
Diniz e Nishida (2005), essa abordagem predominantemente memorística 
e estanque dos conteúdos da Biologia ainda persiste, embora venha sendo 
combatida já há algumas décadas. 

Neves, Campos e Simões (2008) afirmam que os jogos didáticos 
constituem-se em eficientes recursos para que as aulas alcancem seus ob-
jetivos, ressaltando que questionar os alunos apenas diante de exposições 
teóricas não é suficiente para  promover o entendimento satisfatório dos 
conteúdos de Ciências. 
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Franklin, Peat e Lewis (2003) afirmam que uma das principais van-
tagens dos jogos numa abordagem educacional é a de que os estudantes são 
participantes ativos ao invés de observadores passivos, tomando decisões, 
resolvendo problemas e reagindo aos resultados das suas próprias decisões.

METODOLOGIA

As práticas pedagógicas envolvendo a aplicação de jogos foi desen-
volvida no Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação - Cepae/UFG.

O público alvo das atividades eram alunos da 2ª Fase do Ensino Fun-
damental do Cepae/UFG e do 3ª Ano do Ensino Médio e as atividades vi-
savam funcionar também como estratégia pedagógica na formação inicial 
de professores, uma vez que foram propostas com estagiários de licencia-
tura em Biologia do ICB/UFG. Os trabalhos foram desenvolvidos em três 
momentos.

No primeiro momento, o trabalho se concentrou no planejamento 
e elaboração de uma oficina pedagógica com a utilização de jogos didáti-
cos de ecologia e educação ambiental no ensino de ciências e biologia. Os 
jogos a serem aplicados no ensino médio tiveram com enfoque revisar os 
conteúdos de biologia que estavam sendo trabalhados nas aulas, durante o 
segundo semestre de 2013. 

Num segundo momento, foram desenvolvidos com os alunos a apre-
sentação  sobre os temas a serem trabalhados nos jogos. Aos alunos de 
ensino fundamental, foram realizadas as discussões dos temas por meio 
de uma palestra referente aos temas, sendo contextualizados os conteúdos 
referentes aos avanços tecnológicos e à Ciência, biodiversidade, extinção, 
recursos hídricos, resíduos sólidos, cerrado e o desmatamento. Aos alunos 
do ensino médio, foram realizadas estas discussões durante as aulas que 
foram ministradas no decorrer do semestre.

Num terceiro momento, foram aplicadas as atividades ao ar livre - 
estacionamento e quadra esportiva coberta do Cepae/UFG. 

São descritas, a seguir, duas das práticas pedagógicas lúdicas 
desenvolvidas.
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1. Jogo: Ecossistema

Entende-se por ecossistema o conjunto formado pelos componentes 
bióticos (seres vivos) e abióticos (luz, temperatura, umidade, nutrientes, 
solo, água etc) que interagem entre si no mais perfeito equilíbrio. Se por 
algum motivo houver interferência em qualquer um dos componentes do 
ecossistema, todos os outros componentes serão afetados, acarretando a 
perda do equilíbrio existente naquele ambiente.

A atividade prática proposta visou a reflexão do aluno sobre o equi-
líbrio existente nos ecossistemas e os principais fatores que podem causar o 
desequilíbrio, associando os conteúdos desenvolvidos nas aulas de Ciências 
e Biologia.

Para realização da atividade, os alunos foram separados em duas 
fileiras com o mesmo número de alunos, dispostas de frente uma para a 
outra, com um espaço entre elas de cerca de 10 metros. Uma das fileiras 
representou os fatores abióticos do bioma Cerrado, enquanto que a outra 
fileira representou os animais que faziam parte do ecossistema.

Para começar, os alunos foram questionados sobre quais os princi-
pais elementos importantes do ecossistema. Foram citados, entre outros, 
abrigo, alimento e água. Foram então combinados três gestos: 1.º) simulan-
do um abrigo, os alunos deveriam erguer os braços acima da cabeça, po-
sicionando as mãos em forma de telhado; 2.º) o alimento foi representado 
pelas duas mãos colocadas sobre o estômago; 3.º) representando a água, as 
mãos eram exibidas em forma de concha.

  As duas fileiras eram posicionadas de costas para o centro. Ao sinal 
do professor, os alunos das duas fileiras escolhiam um dos três gestos e se 
viravam para o centro novamente. Cada aluno que estivesse na “fila dos 
animais” deveria correr para o aluno da “fila do ambiente” que estivesse 
com o mesmo gesto que o seu. É importante lembrar que a “fila do ambien-
te” não poderia se mover e que cada elemento da “fila do ambiente” poderia 
suportar somente um animal de cada vez.
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A cada rodada foram introduzidos desafios ao Cerrado, como quei-
madas e desmatamento ou eutrofização de um rio. Qualquer desafio pro-
vocava a eliminação de algum dos elementos do ambiente. Os alunos da 
“fileira dos animais” não sabiam quais elementos seriam eliminados do 
ambiente; assim, quando iam procurar água, alimento ou abrigo na “fileira 
do ambiente”, não encontravam e “morriam”. À medida em que o jogo ia se 
desenvolvendo os alunos aprendiam a dinâmica populacional no ecossiste-
ma, bem como a interferência de fatores de desequilíbrio ambiental sobre 
os seres vivos em geral, os animais e o homem.

2. Jogo: teia da vida

 A partir das interação de seus fatores bióticos e abióticos, podemos 
dizer que o ambiente funciona como uma teia de aranha. Entre um fio e 
outro existem uma série de outros fios que também se tocam e, se um dos 
fios for tencionado, toda a teia sente a pressão. Nesse jogo evidenciam-se 
as interações essenciais entre todos os elementos de uma comunidade. Ini-
cialmente, listou-se com os alunos os elementos que compõem o meio am-
biente. Cada aluno representava um elemento, que foi escrito em um cartão 
colado no peito deles. O grupo foi disposto em círculo e cada aluno apre-
sentava oralmente o elemento que estava representando, sua importância e 
que relação estabelecia com um outro elemento. Desta forma, era passado 
um cordão ao redor de cada “aluno-elemento” conforme era selecionado, 
de modo que foi se tecendo uma grande teia.  Quando todos estavam liga-
dos pelo barbante, uma dos aplicadores, apresentando o cartão poluição, 
tencionou o grupo em vários pontos. Cada elemento atingido diretamente 
pela poluição se manifestava e provocaca discussão, mostrando que a po-
luição não atinge apenas um elemento, mas que todos os outros podem ser 
afetados indiretamente, trazendo inúmeras consequências ao ecossistema 
como um todo.
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RESULTADOS E DISCUSSÕES

Num primeiro momento os alunos estavam eufóricos com a reali-
zação da atividade ao ar livre, encarando-a como uma brincadeira, por se 
tratar de atividade diferente do convencional. Mas com o passar do tempo, 
mudaram de postura, passando a participar séria e ativamente da ativida-
de, compreendendo-se como sujeitos responsáveis pelos resultados, o que 
requeria postura e comportamento adequados. Assim, os participantes vi-
venciaram situaçõe de grande interação, com interesse e motivação.

Ao final da atividade realizadas rodas de discussão para avaliação 
das práticas pedagógicas desenvolvidas. Pelos depoimentos, todos foram 
favoráveis à aplicação da prática na sala de aula, caracterizando-a como 
diferenciada e motivadora, levando ao aprendizado de conceitos ecológi-
cos de forma mais contextualizada, prazerosa e acessível. A percepção foi a 
mesma por parte das estagiárias licenciandas envolvidas, que ficaram im-
pressionadas com o interesse, a participação e a interação dos alunos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Foi significativa a participação dos alunos, confirmando que a apli-
cação de jogos desperta o interesse e promove a interação do grupo no 
desenvolvimento do trabalho.  Evidenciou-se também a possibilidade de 
inserção de atividades lúdicas como estratégia metodológica no planeja-
mento de aulas de Ciências e Biologia, uma vez que apresentam fácil apli-
cabilidade e requerem poucos recursos financeiros, possibilitando aulas 
mais atrativas e dinâmicas, combatendo a monotonia de aulas meramente 
expositivas.

As atividades foram estabelecidas mantendo-se o objetivo educativo 
do jogo, com postura adequada de professor e alunos. Verificou-se que nas 
discussões após a aplicação dos mesmos, os alunos participaram ativamen-
te, buscando as associações com os conteúdos trabalhados toericamente, 
possibilitando uma melhor compreensão e fixação dos mesmos. Salienta-
mos ainda a oportunidade de maior aproximação entre professor e alunos, 
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percebida igualmente pelas estagiárias, quando relataram “estar se sentindo 
mais à vontade nas aulas e conseguirem melhor se aproximar de alunos que 
pareciam nem gostar de biologia”.

Podemos, assim, concluir sobre a importância da utilização de jogos 
nas aulas de Ciências e Biologia, como também na formação de professores, 
a partir da discussão dessas práticas pedagógicas nos estágios, estimulando 
os licenciandos a adotarem-nas em suas trajetórias profissionais.
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Jogos, brinquedos e brincadeiras: a expressão 
do lúdico nas comunidades indígenas 

de São Gabriel da Cachoeira/AM – 
relatos trazidos na bagagem 

Dayse Alisson CamaraCauper1, IFAM/CSGC

Jucilene FirmoSantos2, IFAM/CSGC

O presente trabalho foi pensado a partir do conteúdo Jogos e Brin-
cadeiras nas aulas da disciplina de Educação Física ministradas para os pri-
meiros anos do Ensino Médio dos cursos integrados do IFAM - Campus 
São Gabriel da Cachoeira.

Faz-se necessário um parêntese para explicar que o município em 
tela segundo o censo IBGE 2010 destacou-se por apresentar a maior con-
centração de povos indígenas residindo em suas áreas rurais, 95,5%.

O Instituto Federal do Amazonas-CSGC situado na sede do municí-
pio recebe todos os anos discentes oriundos de varias dessas comunidades 
a fim de cursar o ensino médio profissionalizante, se preparar para o vesti-
bular e para o mundo do trabalho.

Para muitos desses jovens a chegada e permanência na sede repre-
senta uma ruptura de laços e um grande choque cultural a ponto de in-
terferir muitas vezes no processo ensino aprendizagem podendo levar ate 
mesmo a evasão escolar.

Distante de casa e dos pais, alguns buscam abrigo nos barracos pe-
quenos e superlotados de parentes na periferia da cidade, enquanto outros 
se arriscam a morar sozinhos e mal conseguem se sustentar, pois contam 
com pouco ou nenhum apoio financeiro dos pais. Apenas um pequeno 
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grupo de aproximadamente quarenta adolescentes, exclusivamente do sexo 
masculino, são beneficiados com a residência estudantil. 

O cotidiano desses alunos sofre mudanças significativas em todos os 
aspectos, principalmente no emocional, mas também no cultural, social e 
educacional. No dia a dia o contato direto com as outras etnias, com os in-
dígenas da sede e principalmente com os não indígenas, gera o que se pode 
chamar de: crise de identidade.

Com o objetivo de minimizar esse impacto da adaptação e princi-
palmente valorizar os conhecimentos trazidos por esses alunos em sua ba-
gagem no que diz respeito à vivência lúdica nas comunidades, foi proposto 
um trabalho de pesquisa em grupos heterogêneos cujo tema foi o brinque-
do, o jogo e as brincadeiras realizadas nas comunidades indígenas de São 
Gabriel da Cachoeira-AM. 

A metodologia sugerida para o desenvolvimento do trabalho previa 
encontros dos membros do grupo ao longo do ano  afim de socializar es-
ses conhecimentos e elaborar o material a ser apresentado. Alguns grupos 
julgaram pertinente complementar o trabalho entrevistando também os 
anciãos sobre o assunto.

Essa estratégia alcançou o sucesso esperado em todos os seus objeti-
vos, não só no que diz respeito ao protagonismo e valorização dos recém-
-chegados, aproximação e entrosamento com os demais alunos da turma, 
mas principalmente pela riqueza do material construído pelos grupos que 
oportunizou o acesso ao conhecimento do universo lúdico da criança indí-
gena gabrielense enriquecendo de forma impar o conteúdo.  

QUEM SÃO OS ALUNOS DO CAMPUS SGC

Na região do Rio Negro convivem vinte e três povos indígenas, que 
falam idiomas pertencentes a quatro famílias lingüísticas distintas (Tukano 
Oriental, Aruák, Makú e Yanomami) nos municípios de São Gabriel da Ca-
choeira, Santa Isabel do Rio Negro e Barcelos. No município de São Gabriel 
há população total de trinta e cinco mil pessoas, espalhadas em setecentos 
e cinquenta comunidades ao longo dos rios da região, do lado brasileiro. 
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O município de São Gabriel da Cachoeira situado a noroeste do es-
tado do Amazonas é o município com maior número de indígenas: 29 mil, 
dos quais 11 mil se encontram na zona urbana e 18 mil na zona rural, se-
gundo dados do IBGE 2010. 

Situado na fronteira com a Colômbia e Venezuela e distante da ca-
pital Manaus mil quilômetros, a cidade chamou a atenção e foi citada no 
estudo Mapa da Violência 2011 em função da situação de risco em que se 
encontra a juventude local, envolvida com o uso abusivo de drogas e bebidas 
alcoólicas, além da violência provocada por fatores como desarticulação fa-
miliar, falta de perspectivas de futuro, condições precárias de saneamento 
e habitação vivenciadas na periferia da cidade, dificuldades para inserir-se 
no mercado de trabalho urbano, falta de alternativas construtivas de lazer, 
entre outros.

O IFAM – CSGC realiza todo início de ano uma média de cento e 
vinte matrículas só no ensino médio integrado e essa população é constitu-
ída basicamente por três públicos distintos. O primeiro grupo e certamente 
o maior, é composto por indígenas e não indígenas oriundos da zona urba-
na do município (sede). A grande maioria cursou o ensino fundamental em 
escolas municipais e/ou estaduais regulares e em geral não apresenta muita 
dificuldade com a língua portuguesa. O segundo grupo é composto por 
jovens indígenas, vindos das inúmeras comunidades espalhadas pelo mu-
nicípio (zona rural) onde o ensino fundamental é ministrado na maioria 
das vezes por membros da comunidade, egressos do ensino médio ou 
mesmo do próprio fundamental em espaços improvisados, inadequados e 
em turmas misturadas. Alfabetizados na língua materna, como preconiza 
a Educação Escolar Indígena e tendo o português como segunda língua, 
apresentam dificuldades em compreender, escrever e falar nosso idioma 
oficial. O terceiro e último grupo é representado pelos filhos dos militares e 
ou outros profissionais transferidos a serviço para este município. Em geral 
tem domínio do português e uma bagagem ampla que inclui vivências em 
diversas regiões brasileiras e uma boa base acadêmica. 

Nos dados levantados pela secretaria do Instituto no momento da 
matrícula, com o preenchimento do questionário sócio econômico e cultu-
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ral, constatou-se que aproximadamente 70% dos estudantes são indígenas, 
sendo 21,5% pertencentes à etnia Tukano; 24,3% à etnia Baré; 2,8% à etnia 
Piratapuia; 7,48% à etnia Yanomami; 7,49% à etnia Tariana; 3,74% à et-
nia Dessana e 1,87% à etnia Wanana. Os brancos, negros e pardos somam 
30%. Entre os indígenas, um total de 23,14% dos alunos é oriundo de co-
munidades indígenas localizadas fora da sede do município. Alguns destes 
residem no próprio Instituto e todos contam com pouco ou nenhum apoio 
financeiro por parte de seus familiares. Dos estudantes indígenas oriundos 
da sede, que são maioria (76,86%) constatou-se que 51,45% dos pais ou res-
ponsáveis encontram-se desempregados, vivem na informalidade ou estão 
aposentados e 38,71% das famílias em que os pais ou responsáveis encon-
tram-se empregados, o rendimento não ultrapassa um salário mínimo por 
mês, e as famílias são compostas por mais de seis pessoas. 

As turmas do IFAM-SGC são formadas por três realidades distintas, 
tamanha riqueza na diversidade cultural e linguística ocupando o mesmo 
espaço e uma forte tendência à sobreposição de culturas. No convívio di-
ário o que se pode perceber é que os estudantes vindos das comunidades 
sofrem uma discriminação por sua condição de “índios”, no que se refere 
ao modo de se vestir, de falar, de se comportar, enfim, que se diferencia dos 
indígenas da cidade. Esses por sua vez alimentam um sentimento de infe-
rioridade com relação aos colegas “brancos”, negando sua própria cultura, 
sua língua, seus costumes

Diante de um grupo tão heterogêneo com histórias de vida e baga-
gens tão variadas o professor tem uma tarefa no mínimo desafiadora no 
que diz respeito a sua atuação enquanto mediador do conhecimento.  

Entre os muitos desafios que estão postos ao IFAM – SGC para a constru-
ção de uma educação para todos, que possibilite acesso aos conhecimentos 
universais e valorize, ao mesmo tempo, as práticas e saberes tradicionais das 
populações indígenas, está o da qualificação dos professores em planejar a me-
diação da construção do processo ensino-aprendizagem de alunos indígenas, 
no mesmo espaço escolar de outros alunos não indígenas. (extraído do PPP/
IFAM-CSGC2010)
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O PROJETO POLÍTICO PEDAGóGICO DO CAMPUS

O instrumento que norteia as ações pedagógicas no campus SGC 
sinaliza ainda de forma tímida e superficial o modo como educadores e 
educandos, devem atuar no ensino, na pesquisa e na extensão, nessa região 
de perfil tão complexo e desafiador como a do Alto e Médio rio Negro onde 
estamos inseridos, a fim de alcançarmos sucesso no processo de construção 
da aprendizagem.

 Com a missão de proporcionar a educação de caráter profissional, 
situar o educando como sujeito produtor de conhecimento e participante 
do mundo do trabalho, visando à formação integral do profissional-cida-
dão, crítico-reflexivo numa perspectiva inter e intracultural, despertando 
no aluno o interesse pela pesquisa para desenvolver suas potencialidades, 
preparando-os para ter acesso às atividades produtivas e tecnológicas, bem 
como atuar nas comunidades indígenas, dando-lhes também base para seu 
ingresso na universidade. (extraído do PDI em construção) 

 Os conteúdos escolares utilizados pela tendência crítico-social, são 
os conhecimentos produzidos pela humanidade, mas que constantemente 
são analisados com relação às realidades sociais devem ser relacionados 
com a vida cotidiana dos alunos, “com suas necessidades, problemas e in-
teresses”. (GASPARIN, 2007, p.16) é que a partir daí o professor “vai apro-
fundar e enriquecer essas concepções, ou retificá-las, esclarecer as contra-
dições, reconceituando os termos de uso diário.” (GASPARIN, 2007, p. 20).

Essa concepção pedagógica, segundo Luckesi, não coloca em lugares 
opostos a cultura erudita e a popular, mas sim, no sentido de continuidade, 
uma vez que é através da experiência que o aluno traz em sua bagagem 
cultural (cultura popular) que se passa progressivamente, por intermédio 
da mediação do professor, a um conhecimento sistematizado, erudito. A 
continuidade, ainda segundo o autor citado, auxilia o aluno a ruptura, ou 
seja, ultrapassar as aparências, “as pressões difusas da ideologia dominan-
te.” (LUCKESI, 1999, p.70)
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Jornal na escola: um exercício 
para pensar o mundo
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RESUMO

O presente relato vem atender aos propósitos de um evento que favorece a troca e a reflexão 
de experiências escolares, apresentando o periódico Folhinha Aplicada que tem como obje-
tivo principal promover a experiência da leitura e da escrita de toda a comunidade escolar. 
Esse periódico, é desenvolvido no Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação da Uni-
versidade Federal de Goiás (CEPAE/UFG) e na Escola Municipal Amâncio Seixo de Brito de 
Goiânia (EMASB). Tem uma formatação específica de modo a atender e permitir o acesso a 
uma produção textual diversificada, tal como é encontrada em nossa sociedade.  Nele estão 
os textos produzidos pelos alunos, familiares e docentes em conformidade com um projeto 
de ensino, determinado pelo investimento na concepção de linguagem como experiência 
humanizadora e dialógica. Assim, as atividades de leitura e produção de textos devem foca-
lizar os diferentes enunciados e gêneros discursivos que circundam o sujeito da linguagem, 
significando e ressignificando o mundo. Na visão teórica bakhtiniana, a vida é dialógica por 
natureza. Isto é, viver significa participar de um diálogo que pressupõe: interrogar; escutar; 
responder; concordar, discordar etc. Semelhantemente à vida, a educação também só se rea-
liza se orquestrada pelo diálogo; um diálogo, portanto, em que a palavra deve ser concebida, 
se não em sua múltipla orientação, pelo menos em sua dupla face. Como ciência humana 
que é, pressupõe sempre a recepção seguida de interpretação da palavra de outrem. 

Palavras-chave: Linguagem. Ensino. Jornal.
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O que realizar para materializar um projeto de ensino determinado 
por uma abordagem que concebe a linguagem como experiência humani-
zadora e dialógica? Com essa pergunta sempre em vista, temos, no Centro 
de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação da Universidade Federal de Goi-
ás (CEPAE/UFG), procurado realizar algumas propostas que referende tal 
concepção e neste texto iremos apresentar uma delas, a do jornal mensal 
veiculado impresso e também on-line sob o nome escolhido em concur-
so pelos alunos, o Folhinha Aplicada. Esse periódico tem uma formatação 
específica de modo a atender e permitir o acesso a uma produção textual 
diversificada, tal como é encontrada na nossa sociedade.

Na perspectiva bakhtiniana, a vida é dialógica por natureza. Isto é, 
viver significa participar de um diálogo que pressupõe: interrogar; escutar; 
responder; concordar, discordar etc. Semelhantemente à vida, a educação 
também só se realiza se orquestrada pelo diálogo; que pressupõe sempre a 
recepção seguida de interpretação da palavra de outrem.  

Assim, as atividades de leitura e produção de textos devem focalizar 
os diferentes enunciados e gêneros discursivos que rodeiam o sujeito da 
linguagem, significando e ressignificando o mundo. E, é essa experiência 
que realmente importa, não só nas aulas de Língua Portuguesa, mas em to-
das as outras do currículo escolar, ou seja, é no exercício de leitura e escrita 
ocorrido diariamente, que se experimenta a riqueza da linguagem possibi-
lidades, suas infinitas possibilidades.

Conforme o nosso projeto de ensino a interlocução na escola é o 
principal princípio, pois para Bakhtin 

Aquele que apreende a enunciação de outrem não é um ser mudo, privado 
da palavra, mas ao contrário um ser cheio de palavras interiores. [...] A 
palavra vai à palavra. É no quadro do discurso  interior que se efetua a apre-
ensão da enunciação de outrem, sua compreensão e sua apreciação, isto é, a 
orientação ativa do falante (1995, p. 147).

Parece óbvio, não é? Entretanto, não é isso que vemos acontecer na 
maioria das aulas de nossa língua materna, sob a orientação da política 
educacional em curso. Aquela em que a prioridade é aumentar os índices 
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avaliativos, sem que o aluno passe pela travessia de trabalhar com a palavra, 
com todas as implicações aí envolvidas, no sentido mesmo de ser falante. 
Passagem que ocorre com alegria e dor, com acertos e erros.

O eixo da proposta educacional, implementada pelo Ministério da 
Educação vincula cada vez mais a educação com avaliação, gestão e finan-
ciamento, isto é, submete a nossa educação à lógica economicista sob o 
modelo da produtividade, com a defesa de que é possível ter mais eficácia, 
ou seja, melhores índices. Qual o efeito dessa política no ensino? Em artigo 
recente, os professores João Wanderley Geraldi e Corinta Maria Grisolia 
Geraldi, ressaltaram a crescente domesticação dos professores, via os me-
canismos avaliativos atuais. Estes tolhem os professores, não permitem que 
exerçam sua função de maneira diferenciada e criativa. Para esses pesqui-
sadores, um objeto de ensino até foi criado para facilitar a realização dos 
testes: os gêneros discursivos. As crianças atualmente “reconhecem” uma 
carta, diferenciam uma crônica de uma fábula, mas perguntamos: ela lê e 
escreve textos: cartas, crônicas, resenhas, por exemplo?

Portando, não dá para ficar apenas no reconhecimento dos gêneros 
discursivos. Faz-se necessário interagir e escrever gêneros diversos, princi-
palmente os que mais fazem parte da esfera comunicativa, ou seja, os que 
usamos no cotidiano. Como afirma Bakhtin (2010), nos comunicamos 
através dos gêneros discursivos “aprendemos a moldar nosso discurso em 
forma de gênero (2010, p.283)”. Por isso, o professor necessita conhecer os 
gêneros quanto ao conteúdo temático, estilo e construção composicional 
devido a relatividades dos mesmos.

O professor está cercado por livros didáticos e programas que obje-
tivam o conteúdo, explorando superficialmente os gêneros discursivos. O 
Folhinha Aplicada tem garantido a possibilidade de promover o diálogo, as-
sim como o processo de elaboração de estar no mundo, lendo e escrevendo. 

Por meio do Folhinha as crianças e a comunidade escolar são con-
vidadas a participar  de todas as instâncias das condições de produção tex-
tual, sugerindo e alimentando a linha editorial,  semelhante a de outros 
jornais que circulam na nossa sociedade. Desse modo, a criança escreve 
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utilizando diversos tipos de gêneros. Esses trabalhos, quando selecionados 
pela turma e/ou professor, são publicados na íntegra, para que o exercício 
de autoria seja respeitado.

Em recente entrevista, publicada no jornal de circulação regional, 
alguns alunos foram convidados a darem opinião sobre o Folhinha. Para 
Débora Lígia da Silva, de 11 anos, o Folhinha além “de informar faz com 
que as pessoas pensem e formem suas opiniões sobre o mundo” (FARIA, 
2013, p. 5). Já Filipe Araújo, de 8 anos observou que escrever “pensando em 
publicar no jornal fica muito mais interessante” (FARIA, 2013, p.5).

Essas opiniões reafirmam mais uma vez a importância de realizar a 
publicação do jornal na escola. Ele apresenta uma série de editorias, que 
necessariamente não precisa comparecer em cada edição, mas de acordo 
com o que é produzido diariamente, com ou sem a orientação dos profes-
sores em sala de aula. Assim são muitas as possibilidades para a produção 
textual, destacamos as seguintes colunas:

1. Aos leitores – espaço reservado à equipe do jornalzinho para a comuni-
cação com os leitores. Questões sobre o jornal, as matérias, notícias, assun-
tos mais importantes que envolvem o colégio. 

2. Folhinha Cultural – editoria reservada para expor matérias que se rela-
cionam com a temática cultural.  Aspectos da cultura goiana e brasileira, 
folclore, lendas, mitos, eventos culturais, músicas, artes plásticas, entrevis-
tas com artistas, são sugestões para o espaço.

3. Pesquisa Aplicada – sob orientação, uma equipe tem a missão de fazer al-
gum algum tipo de pesquisa com informações, dados estatísticos, gráficos, 
etc. Exemplo: Pesquisas de opiniões sobre algum acontecimento relevante.

4. Cantinho de Leitura – textos diversos para leitura, como por exemplo, 
crônicas, poesias, histórias em quadrinhos e charges.

5. Dicas da Folhinha – dicas sobre livros, filmes, cd’s,  dvd’s,  teatro, cinema, 
etc.

6. Diversão – palavras cruzadas ou cartum com o objetivo de entretenimento.
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7. Mãos à obra – espaço para, além de entreter, exercitar a capacidade cria-
tiva das crianças como experiências científicas e origami por exemplo.

8. Você Sabia? – curiosidades em geral, por exemplo: questões que envol-
vem o corpo humano, animais, plantas e o Planeta Terra.

9. Para saber mais – textos selecionados ou produzidos sobre temas mais 
complexos, como políticas, direitos e deveres, sociedade, etc.

10. De olho na natureza – curiosidades sobre a natureza, preservação e 
importância do meio ambiente.

11. Va(ler) – resenhas e resumos de livros, CDs, DVD, exposições, teatros, 
por exemplo.

12. Cultura corporal – curiosidades sobre os variados tipos de esportes, 
como regras, pontuação, histórias, esportistas famosos, etc.

13. Fala leitor – sugestões, opiniões e críticas. 

Como citamos acima, são várias as possibilidades de participação na 
composição do jornal e já produzimos várias edições, com um número de 
680 cópias em preto e branco, além de publicá-lo on line e em cores. Não 
poderíamos deixar de mencionar um outro aspecto abordado no depoi-
mento de uma das crianças acima, a do Filipe. Cuja fala nos permite rela-
cionar a questão da intenção de interlocução, ou seja, para quem escrevo? 
Quem vai ler meus textos? Como vou escrevê-lo? Que recursos lingüísticos 
usar para que o leitor construa sentidos?

Observamos que o uso do jornal é um meio importante para que 
possamos trabalhar com a língua padrão. É uma maneira significativa e 
real para se conhecerem e ampliarem as variadas maneiras de expressar, 
principalmente quanto ao uso formal da nossa língua materna. O periódico 
permite aproveitar a heterogeneidade dos enunciados linguísticos e, dessa 
maneira, contemplar uma abordagem da gramática no texto, tal como é 
sugerido por Antunes:



558   |  ANAIS - I Seminário da Rede Internacional de Escolas Criativas

A proposta, portanto, é que o texto seja analisado: no seu gênero, na sua 
função, nas suas estratégias de composição, na sua distribuição de informa-
ções, no seu grau de informatividade, nas suas remissões intertextuais, nos 
seus recursos de coesão, no estabelecimento de sua coerência e, por causa 
disso tudo, só por causa disso, repito, os itens de gramática comparecem 
(2007, p.138). 

O trabalho de escrever para o jornal, incentiva e promove situações 
discursivas em que as particularidades de um texto  – as fronteiras, o acaba-
mento, o tema, o dizer do locutor, o autor, o destinatário, a expressividade 
e as formas de estruturação, são elementos relacionados, dependentes do 
movimento de construção textual. 

A palavra, como tão bem define José Paulo Paes, sem poesia “não 
parece nem palavra” (1993, p.26). Como tentamos apresentar neste texto, o 
Folhinha promove esse exercício com a palavra e, tem ajudado na promo-
ção da experiência de leitura e escrita, no processo mesmo de construção 
de sentidos.
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Leitura literária na escola e o poder 
da influência: o curioso caso 

d’A mocinha do Mercado Central

Maria de Fátima Cruvinel1, CEPAE-UFG

A tarefa principal de um educador é fazer com que o 
mundo seja interessante. Nada mais do que isso. A arte é 
o que nos traz a carga sensível do mundo. (Jorge Larrosa)

Em recente artigo, o físico Marcelo Gleiser (2014) comenta alguns 
livros que tratam da inevitabilidade do mistério que todos nós confronta-
mos, independentemente da forma como experimentamos nossa espiritua-
lidade. Sob o título “É possível viver sem mistério?”, o artigo se encerra com 
a divulgação de seu novo livro, que se pauta na seguinte ideia: “o que nos 
torna humanos é precisamente nossa atração pelo desconhecido, atração 
que tanto comove quanto inspira nossa criatividade, seja ela científica ou 
artística. Dela, ninguém escapa”. Tomo essa afirmação como ponto de par-
tida para expor um aspecto da prática de leitura desenvolvida pelo grupo 
de professores de Português do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à 
Educação da Universidade Federal de Goiás (CEPAE-UFG), focalizando a 
proposta pedagógica com o gênero literário, no que se refere à escolha de 
livros pelos alunos. Para reafirmar a perspectiva de abordagem escolhida 
para esta exposição e iluminar o seu objeto – a prática de leitura literária 
escolar –, associo à ideia do físico a consideração do escritor Alberto Mar-
tins sobre o papel da literatura ser o de canalizar e dar voz a coisas que não 
estão aparentes (MARTINS, 2014).

Antes de narrar o caso que dá título e serve de mote a esta expo-
sição, e em certa medida justifica as citações no primeiro parágrafo, faço 

1. Doutora em Estudo Literários pela Unesp e professora da Subárea de Português do CEPAE-UFG. Email: fatima-
cruvinel@uol.com.br
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uma breve apresentação do projeto de leitura literária no qual se insere a 
referida prática. Integrando o Plano de Ensino da Subárea de Português do 
CEPAE, o discurso literário figura, ao lado de outros gêneros, especialmen-
te os do discurso jornalístico, como uma importante unidade do programa 
de Língua Portuguesa em todas as séries do ensino fundamental. Com base 
na firme convicção sobre as funções estética, cultural, social e política da 
literatura – sintetizadas na função humanizadora, segundo Candido (1995) 
– e na crença de que, ainda para muitas crianças e adolescentes, a escola se 
constitui como única via de acesso à prática leitora literária, é que se pro-
põe no referido Plano seu realce. A ênfase nesse gênero discursivo como 
atividade pedagógica a ser realizada na sala de aula, ou por ela mediada, 
objetiva que as práticas escolares de leitura literária reverberem nos alu-
nos como experiências singulares e ao mesmo tempo determinantes de sua 
constituição como sujeitos sociais, dado o poder que a literatura tem de 
mobilizar a língua como faculdade individual e, ao mesmo tempo, patri-
mônio coletivo, bem como de promover a experiência estética.

Em sua configuração atual, o Plano de Ensino da Subárea de Portu-
guês prevê para cada série da segunda fase do ensino fundamental a leitura 
de oito títulos ao longo do ano letivo (dois em cada escala), sendo quatro 
indicados pelos professores da Subárea e quatro escolhidos livremente pelo 
aluno (trazidos de casa ou emprestados dos colegas ou da biblioteca setorial 
do CEPAE). A indicação dos docentes para a composição do corpus literá-
rio busca abranger todos os gêneros: narrativo (conto, romance/narrativa 
juvenil), lírico e dramático; observa-se, além disso, a presença de títulos 
considerados clássicos e contemporâneos, bem como a inserção, quando 
possível, de livros recém lançados. 

Para situar o caso que mobilizou as considerações desta comunica-
ção, cito os quatro títulos indicados pela Subárea. No gênero narrativo, na 
categoria romance/narrativa juvenil: Seis vezes Lucas, de Lygia Bojunga Nu-
nes, livro que problematiza questões recorrentes no processo de amadure-
cimento de uma criança, como a separação dos pais, a superação do medo, 
a necessidade de deixar de ser criança e se tornar homem, o sentimento afe-
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tivo-amoroso pela professora preferida, entre outras questões caras ao uni-
verso ficcional de Bojunga Nunes. Sobre esta prática, ver Cruvinel (2013). 
Do mesmo gênero mas na categoria contos, foi lida a coletânea intitulada Já 
não somos mais crianças – de autores variados, entre os quais Machado de 
Assis e Katherine Mansfield –, com uma temática bastante apropriada para 
a série, já que todos os contos abordam a delicada passagem da infância ou 
pré-adolescência para a adolescência, como o próprio título do livro ante-
cipa. Para o exercício leitor da poesia, indicou-se o livro Poemas para ler 
na escola, de Roseana Murray, do que resultou um trabalho de apreciação 
focado na percepção do que se constitui objeto do discurso lírico, ou seja, o 
que pode ser matéria de poesia. Parte da prática com a leitura deste livro no 
CEPAE foi citada, por meio de entrevista, na seção “Sala de Aula” da revista 
Nova Escola (SANTOMAURO, 2013). Por fim, do gênero dramático lemos 
a peça Arlequim de carnaval, dos autores Ronaldo Correia de Brito e Assis 
Lima, pautada no humor mas com uma proposta de crítica social motiva-
da pelo conflito amoroso e situada em cenas do carnaval pernambucano 
(CRUVINEL, 2012).

Se os títulos são impostos na Escola, a abordagem procura garantir 
certa independência do aluno leitor. Evidentemente que o professor, que 
figura como principal mediador da prática leitora escolar e certamente 
se constitui leitor mais experiente tanto da literatura quanto da obra a ser 
abordada, conduz o movimento da leitura, buscando muito mais provocar a 
percepção do leitor do que impor uma interpretação. Para ilustrar, cito aqui 
algumas questões propostas para a abordagem da coletânea Já não somos 
mais crianças. É importante ressaltar que, no caso desse título, a provo-
cação aos leitores aconteceu mais efetivamente durante a leitura oralizada 
dos contos, grande parte feita em sala de aula. Observo, ainda, que as ma-
nifestações orais dos alunos, mesmo quando não registradas, alimentam as 
considerações que sustentam meu trabalho de pesquisa sobre a recepção 
da literatura na educação básica. Um bom exemplo foi a grande excitação 
dos alunos após a leitura do conto “Seis pence”, de Katherine Mansfield, 
que suscitou uma calorosa discussão sobre a violência na educação familiar, 
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mas não sem antes os alunos perceberem, apesar da sutileza da autora, o 
sentimento que se abateu sobre o pai e o menino protagonista da história. 
Outras leituras certamente são merecedoras de comentário, mas passo à 
apresentação de algumas das questões escritas relacionadas ao livro Já não 
somos mais crianças, as quais foram aplicadas após a leitura de parte dos 
contos em sala (a proposta era que os alunos lessem os outros contos em 
casa): 

1.  Considerando os contos que compõem a coletânea, exponha sua 
compreensão do titulo do livro.

2.  Na apresentação da coletânea, encontramos citados os seguintes 
versos de Milton Nascimento: “Há um menino, há um moleque,/
Morando sempre no meu coração./Toda vez que o adulto balan-
ça,/Ele vem pra me dar a mão...”. Considere os contos do livro e 
explicite sua compreensão dos versos acima.

3.  O conto “Lembrança” tem o seguinte início: “De minhas lembran-
ças velhas, uma volta sempre, para afligir-me ou porque não a en-
tendo”. De qual lembrança se trata?

4.  No conto “Ana”, qual o tipo de narrador?  Transcreva um trecho 
do conto que comprove. (Nesse caso, resgato um conhecimento 
abordado em sala de aula, considerando ser relevante a narração 
estar em primeira pessoa).

5.  Há três contos no livro que abordam a escola. São eles: “A última 
aula”, “Umas férias” e “Dois pares pequenos”. Como é a relação dos 
personagens de cada conto com a escola?

6.  De qual conto você mais gostou? Justifique com argumentos. 

7.  Transcreva (ou comente) uma passagem do livro que tenha mar-
cado sua leitura. Justifique essa escolha.

8.  Estabeleça uma relação entre o título e a trama do conto.

Não muito diferente é a abordagem das obras escolhidas livremente. 
Nas atividades propostas, importa observar, sobretudo, o grau de envolvi-



I Seminário da Rede Internacional de Escolas Criativas - ANAIS  |   563    

mento do aluno leitor com o livro, sua satisfação ou não com a escolha fei-
ta. Daí uma abordagem também assentada na escolha. No caso da poesia, 
frutificam atividades variadas, desde a escolha de poemas para leitura oral, 
explorando a pontuação dos versos; a ilustração, pelo desenho; bem como 
o exercício de interpretação das palavras nos versos. Na verdade, são os tex-
tos que suscitam as abordagens, uma vez que a leitura é realizada mediante 
o estabelecimento de conexões, de relações.  

No caso da leitura de texto do tipo narrativo, são interessantes pro-
postas como:

1. Exposição da personagem de que o leitor mais gostou/desgostou, 
justificando a escolha, com a exposição do perfil e dos desdobra-
mentos de suas ações;

2. Exposição, em poucas palavras, do enredo do livro;

3. Avaliação crítica da obra;

4. Roda de leitura;

5. Narração da história, em duplas, para posterior escrita pelo colega 
e apresentação para a turma, de forma que todos conheçam os 
livros escolhidos e lidos;

6. Elaboração de resenha crítica para exposição na biblioteca da es-
cola, a fim de influenciar outros leitores.

Retomando a questão da licença que se concede ao aluno para esco-
lher um livro a cada escala (o que corresponde a cinquenta por cento das 
obras a serem lidas durante o ano), ela tem como propósito, além da liber-
dade de escolha, oportunizar o exercício da autonomia, o que certamente 
se constrói com a influência, especialmente nessa fase da vida. Além disso, 
há que se considerar que o gosto também pode ser aprendido. Assim, no 
desempenho dessa atividade de escolha de títulos literários pelos jovens 
alunos, pode-se observar com frequência a influência da ação leitora alheia. 
Ainda que a ascendência aconteça muito comumente entre os pares – cole-
gas ou amigos na mesma faixa etária, com os mesmos interesses e gostos – 
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ela ocorre esporadicamente na relação com outros, como familiares adultos 
e professores, ou outros meios, como as atraentes vitrines das megalivrarias 
e as adaptações para outra linguagem, como o cinema. Como exemplos de 
influência de adultos, merecem ser citados aqui os clássicos Vinte mil léguas 
submarinas e Viagem ao centro da terra, de Júlio Verne, títulos indicados 
por familiares, e O morro dos ventos uivantes, de Emily Brontë, escolha de 
um aluno por indicação de sua bisavó, que certamente confidenciara ao 
bisneto sua predileção pelo romance na juventude. 

Para ilustrar a influência dos pares, relevando-se aqui o sentido de 
influência como animação e entusiasmo, observa-se a circulação das famo-
sas séries de autores como Rick Riordan, Stephenie Meyer e J.K Rowling, 
com seus heróis, monstros, lobisomens e bruxos, que fazem muito sucesso 
entre os pré-adolescentes. Mas outro gênero de protagonista, não mais he-
rói ou mágico e sim humano e com suas fraquezas, tem atraído muito os lei-
tores.  Diário de um banana, de Jeff Kinney, série com vários livros e alguns 
já adaptados para o cinema, é um dos campeões de escolha principalmente 
dos meninos. Sendo herói ou humano, poderoso ou banana; habitante de 
universos míticos ou do mundo real, eles têm povoado a imaginação dos 
jovens leitores, seja por influência do cinema ou da força persuasiva da cena 
ao vivo de um colega – ávido leitor – que lê furtivamente durante a aula. 

Voltando à sala de aula, cumpre trazer à cena outra fonte de influ-
ência – mais por eloquência e entusiasmo do que por autoridade moral 
ou intelectual – a do professor. E a ilustração para esse tipo resgata um 
episódio de sala de aula determinante para o recorte que se pretendeu fazer 
nesta comunicação, ao qual chamei no subtítulo de “O caso da Mocinha 
do Mercado Central”. Como se poderá ver pela breve exposição do caso, o 
interesse em narrá-lo deve-se ao efeito persuasivo provocado nos leitores, 
e não propriamente aos desdobramentos da prática leitora. Interessa-me, 
aqui, realçar que o acesso ao título e ao comentário de um aspecto da trama 
pode ser suficiente como atração para a leitura de um livro.

E é este o caso em torno do livro A mocinha do Mercado Central, ro-
mance da autora mineira Stella Maris Rezende, publicado em 2012. Tendo 
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acabado de começar a leitura do livro, que adquiri muito atraída pelo título, 
comentei com meus alunos, lançando-lhes algumas perguntas: O que ha-
veria por trás do enunciado “A mocinha do Mercado Central”? Quem seria 
essa mocinha? (Expressão, ressalte-se, pouco usada contemporaneamente). 
O que a mobilizaria nesta história, tornando-a protagonista? Não foi difícil, 
na sala de aula, a solicitação imediata para ler o livro. Especialmente da par-
te das meninas. Ainda mais sabendo do motivo da trama, ou o conflito ge-
rador da narrativa, que não fica atrás do título, na força da provocação: uma 
garota, fruto de um estupro, que viaja em busca de seu pai. Mas a forma de 
narrar, que transita “de uma aparente inocente ingenuidade até os conflitos 
existenciais mais complexos” (GOLDBERG, 2011), e a complexidade dada 
às personagens, especialmente à protagonista, e sua forma de lidar com seu 
grande conflito, certamente surpreenderam mais os leitores.

Daniel Pennac (1995) pondera que o verbo ler, tal como o verbo amar, 
não admite o imperativo. Ou seja, a leitura depende de conquista, só se rea-
liza quando há vontade do leitor. Diante disso: Como viabilizar a leitura na 
escola, buscando promover a experiência estética e a educação dos sentidos 
pela via da palavra literária ao jovem leitor escolar?  Quem fará o papel de 
conquistador, no caso da leitura escolar? Vimos que é possível que haja mui-
tos conquistadores, mas certamente o sujeito que figurar como mediador, 
ou seja, o professor (ou o bibliotecário) é quem deve propiciar que a sala 
de aula seja um ambiente de provocação para o desconhecido. Retomando 
as citações do primeiro parágrafo, posso afirmar que o que determinou o 
desejo de abrir o livro de Stella Maris Rezende, tanto em mim quanto em 
minhas alunas, foi o desejo de conhecer a mocinha do Mercado Central, 
expressão que, por si só, instaura o mistério e, consequentemente, nosso de-
sejo de desvendá-lo. No ato da leitura, confirmamos o papel da literatura no 
desvendamento do homem e sua natureza, da vida e seus reveses.
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Ler o mapa e interpretar o mundo.

Elson Rodrigues Olanda1, Cepae/UFG

GEOGRAFIA, MAPA  GEOGRÁFICO E O ENSINO FUNDAMENTAL: 
COMENTÁRIOS INICIAIS.

A linguagem visual tem uma importância especial na comunicação 
de uma forma geral e, na escola, em particular. Os mapas são instrumentos 
preciosos no processo de ensino/aprendizagem, de grande relevância para 
o ensino de Geografia e outras disciplinas. Esse recurso é essencial na cons-
tituição dos livros didáticos de Geografia.

O mapa, para o ensino de Geografia, é um recurso fundamental si-
tuado no campo da linguagem visual. Essa linguagem possui um tratamen-
to diferente da linguagem verbal, pois a imagem da representação contida 
num mapa demanda longos textos verbais para explicar o que se vê de for-
ma rápida. Uma das funções do mapa geográfico é o de facilitar a com-
preensão das informações de forma sintetizada, uma vez que os aspectos 
representados foram previamente selecionados para a sua elaboração. 

De acordo com Almeida e Passini (1989, p.15), “Vai-se a escola para 
aprender ler e contar; e por que não? Também para ler mapas.” Para as pes-
soas ler, interpretar e compreender um mapa depende de determinadas ha-
bilidades que podem ser desenvolvidas na escola e fora dela. Muitos adul-
tos têm grandes dificuldades nesse tipo de leitura e até recusam o uso dos 
mapas pelo fato de não conseguirem ler e interpretar de maneira eficiente. 

Segundo Thralls (1965, p. 23): “A interpretação de mapas procura 
descobrir a significação dos fatos apresentados. A habilidade de interpretar 
desenvolve-se com o estudo, com o uso e com a compreensão de que os 
mapas, como a literatura, tem muito a dar àqueles que procuram saber”.

1. Professor de Geografia no Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada À Educação Cepae/UFG.  E-mail: eolanda@
cepae.ufg.br ; elson.olanda@gmail.com 
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 As proposições de Thralls são muito significativas para o ensino de 
Geografia no que diz respeito ao uso adequado do mapa para a leitura e 
interpretação. Para isso demanda estudo, especialmente na escola, e, par-
ticularmente nas aulas de Geografia.  Mas, não é o ensino do mapa pelo 
mapa, devemos esclarecer que é o ensino de Geografia com o uso do mapa, 
um recurso didático precioso.

 Apresentamos de maneira sucinta, nos parágrafos anteriores, a im-
portância da leitura e interpretação de mapas Geográficos. Atualmente, no 
Brasil há estudos bem consistentes relacionadas ao ensino de Geografia e a 
cartografia escolar. Contudo, os desafios persistem, uma vez que o trabalho 
em sala de aula é vivo e dinâmico. Assim, no tópico seguinte será apresenta-
da uma experiência de trabalho que culminou com a leitura e interpretação 
do mapa “UFG – planta eral: Campus Samambaia”, realizada no Centro de 
Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação, com alunos do 6º ano, turmas A e 
B, no ano letivo de 2013. 

O ROTEIRO DE TRABALHO E A LEITURA REALIZADA PELOS ALUNOS

“O aluno precisa conhecer qual é o melhor caminho para conseguir ler o 
mapa e nisso deve ser orientado pelo professor” (SIMIELLI, 2011, p.88). 

No transcorrer do ano letivo de 2013, definimos no plano de curso 
para o 6º ano, entre outros conteúdos de Geografia, três elementos interde-
pendentes, considerados essenciais para trilhar a leitura de mapas geográfi-
cos, a saber: 1- o título, a porta de entrada para o mapa; 2- a legenda, guia e 
luz nos labirintos; 3- a escala cartográfica, a redução da área representada. 
Esses elementos foram trabalhados com os alunos na seguinte ordem.

1. Leitura de textos sobre os três elementos selecionados.
2. Observações e leituras orientadas em mapas do livro de didático 

de Geografia, de atlas geográfico escolar e de mapas telados dis-
poníveis no Centro de Ensino E Pesquisa Aplicada À Educação 
(Cepae/UFG).



I Seminário da Rede Internacional de Escolas Criativas - ANAIS  |   569    

3. Elaboração de um mapa da sala de aula em duas escalas cartográ-
ficas diferentes (1:100 e 1:50), com a obrigatoriedade de  constar: 
título, legenda e escala. 

4. A conclusão do processo com a leitura de um mapa do Campus 
Samambaia/UFG, onde situa-se o Cepae/UFG, de acordo com o 
roteiro a seguir (quadro 1).

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
PRó - REITORIA DE GRADUAÇÃO

CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO
ÁREA DE CIÊNCIAS HUMANAS E FILOSOFIA

Disciplina: GEOGRAFIA                                                                          

PROF. Elson Rodrigues Olanda Cepae/UFG

NOME: ______________________________________ 6º ____

DATA: 21 de novembro de 2013

Trabalho: observações no mapa do Campus Samambaia (no estacionamento 
norte do Cepae/UFG)

1)  Observe, leia atentamente o mapa e anote: 

a) O título do mapa. 

b) Três símbolos que aparecem na legenda e o significado deles.

c) As escalas, da forma que elas aparecem no mapa. 

d) O nome de cinco lugares que você considerar mais importantes no mapa.  

2) Faça um texto (no verso da folha) sobre o que você considera mais impor-

tante no mapa.

“Os mapas representam uma forma de saber, um produto cultural dos povos”. 
DUARTE, P Araújo. Fundamentos de cartografia. Florianópolis: Editora da UFSC, 
1994, p.17.

Bom trabalho!

Quadro- 1 Roteiro de aula: 2013
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O trabalho consistiu em observar e ler o mapa – “UFG – planta geral: 
Campus Samambaia”, fazer registros e elaborar um texto. Nessa experiência 
vamos destacar a letra (d ) do número 1  (quadro 2) e  o nº 2 (quadro 3) do 
roteiro  por serem partes abertas às curiosidades e interesses mais diretos 
dos alunos.  Neste texto, para resguardar o anonimato, os alunos receberão 
o nome de pedras preciosas: água marinha, diamante, safira topázio, tur-
malina e zirconita.  

Os lugares representados no mapa (Cepae e Instituto de Artes) fo-
ram considerados como aspectos mais importante pelos alunos Água Ma-
rinha, Safira e Topázio. Para a aluna Turmalina o título foi considerado 
o mais importante, ressaltamos que ela utilizou-se de um termo bastante 
expressivo para uma aluna do Ensino Fundamental (grifo nosso): “Com 
o título também posso saber se vou ter interesse ou não de investigar este 
mapa”. A partir de uma leitura mais detalhada das linhas e entrelinhas, con-
cluímos que foram mencionados três conceitos significativos para o ensino 
de Geografia: natureza, região e lugar (quadro 2).

Aluno (a) Aspecto considerado mais importante no mapa
Água Marinha “O que eu considero mais importante é o Centro de Ensino e Pesquisa 

Aplicada à educação – Cepae. No mapa ele está representado na legenda 
pelo número 27 A.”

Safira “Eu considero mais importante o Instituto de Artes porque achei muito 
interessante e gosto de uma arte”.

Topázio “No mapa “UFG – Universidade Federal de Goiás: Planta Geral do Cam-
pus Samambaia, o que eu acho mais importante é o Cepae porque é um 
lugar que fornece uma ótima educação e está em contato direto com a 
natureza”.

Turmalina Tudo no mapa é muito importante para nós nos localizarmos com mais 
facilidade, mas o que eu considero mais importante em um mapa é o 
título, pois com o título quando eu olho para um mapa consigo saber de 
lugar ou cidade ou região, se trata. Assim fica mais fácil. Com o título 
também posso saber se vou ter interesse ou não de investigar este mapa.”

Quadro - 2 Reflexões dos alunos: o mais importante no mapa. 
Fonte: textos dos alunos, 6º A e B: 2013                                                    
Organização: OLANDA, E.R.  2014
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Dos textos elaborados pelos alunos, dois foram muito significativos 
para análise de três elementos essenciais para a leitura de mapas, ou seja: o 
título, a legenda e a escala cartográfica. A aluna Diamante conseguiu apre-
sentar, à sua maneira, uma reflexão bem detalhada para uma leitura eficien-
te. Zirconita destacou a legenda, a escala e compreendeu bem a respeito da 
representação cartográfica: “O mapa é só um desenho, não tem como fazer 
no tamanho real” ( quadro 3). Ao afirmar que o mapa é um desenho em di-
mensão diferente do tamanho real, a aluna demonstra que compreendeu a 
relação entre os lugares representados e a representação que, tecnicamente, 
por meio da escala cartográfica, estabelece uma relação de proporção entre 
o tamanho real e o tamanho representado no mapa.

Aluno (a) Título Legenda Escala
Diamante “Em um mapa que se 

prese, o título é uma das 
coisas mais importantes, 
pois é através dele que 
iremos saber que infor-
mação irá nos informar e 
sobre que ele vai tratar”.

“A legenda nos ajuda 
a identificar os ele-
mentos que estão no 
mapa.”

“Ajuda a saber que cada 
centímetro vale um 
metro ou quilômetro”.

Zirconita A legenda é para 
dizer tudo que tem no 
mapa, para localiza-
ção através das cores, 
medidas e nomes de 
lugares.

O mapa é só um dese-
nho, não tem como fazer 
no tamanho real, eles 
colocam a escala como 
uma representação do 
tamanho real. 

Quadro - 3 Reflexão dos alunos: título, legenda e escala.
Fonte: textos dos alunos, 6º A e B: 2013                                                   
Organização: OLANDA, E. R. 2014

Compreendemos que, a experiência vivenciada de trabalho com os 
alunos foi bem mais rica que a parte aqui demonstrada.  Os lugares repre-
sentados no mapa e escolhidos pelos alunos têm significados expressivos 
para as suas vidas, são impossíveis de ser aqui descritos. A relação pessoal 
de cada aluno com o lugar Cepae/UFG e suas imediações é muito relevante 
e vai do espaço conhecido ao espaço concebido, diametralmente inverso à 
estatura física de seres ainda em fase de crescimento corporal.
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No trabalho em tela, não negligenciamos a parte técnica, contudo ela 
não foi foco principal. Entendemos que a leitura e interpretação de mapas 
geográficos pode ser realizada de maneira simples, com a devida orienta-
ção, sem cercear a liberdade criativa e mola propulsora da aprendizagem 
dos alunos, num processo continuo de elaboração e reelaboração do conhe-
cimento. Assim, dialogamos com Reichwald Jr. (2004, p. 72): “Oportunizar/
possibilitar a leitura e a escrita pela geografia também não é simples, mas 
pode ser prazeroso e colaborar na formação de pessoas mais atentas para 
entender o mundo participar na transformação do mesmo”.

O mundo, as pessoas e a vida humana necessitam de urgentes trans-
formações para melhor. Se lançarmos sementes em solos férteis, as colhei-
tas virão. Assim, temos uma visão otimista em relação ao ensino e à escola, 
apesar das contradições postas e evidentes numa sociedade capitalista, po-
demos encontrar solos férteis no ambiente escolar. Acreditamos que ler e 
interpretar bem os mapas geográficos pode contribuir para que os alunos 
observem, vivam e intervenham no mundo, na condição de pessoas e ato-
res principais, no palco de uma peça denominada vida humana.   
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Literatura infantil, cinema e dramatização em 
aulas de inglês como língua estrangeira

Newton Freire Murce Filho1, CEPAE/UFG

Nesta comunicação apresentarei detalhadamente uma proposta de 
atividade já desenvolvida e duas outras com menos detalhes, ainda em an-
damento, com alunos do Ensino Fundamental e Médio, em aulas de inglês 
como língua estrangeira. Trata-se de atividades que partem do uso de ma-
terial autêntico, isto é, não elaborado para o ensino de línguas, quais sejam: 
livros literários infantis (picture books ou livros ilustrados) americanos e 
canadenses, recentemente publicados e altamente recomendados, e filmes 
musicais realizados a partir de espetáculos musicais apresentados na Bro-
adway, em Nova Iorque: Grease, The Phantom of the Opera e Mamma Mia. 
As propostas têm como base o ensino de línguas comunicativo baseado em 
tarefas (BROWN, 2000; WILLIS, 1996).

A primeira atividade, que é sobre a qual me detenho mais detalha-
damente neste resumo, foi desenvolvida com uma turma de 6º ano no ano 
de 2012, sendo relatada em 2013 no X Jogo do Livro Infantil e Juvenil, na 
Universidade Federal de Minas Gerais, e na 21st Biennal Conference of the 
International Research Society for Children’s Literature, na cidade de Maas-
tricht, Holanda. Será também publicada como capítulo de livro em 2014. 
O trabalho constituiu uma das ações de um projeto de pesquisa em anda-
mento intitulado “Adaptação e complementação de materiais didáticos de 
línguas estrangeiras na educação básica”. É minha função como um dos 
pesquisadores propor materiais para a sala de aula e a execução de ativida-
des pedagógicas e de criação artística que possibilitem investigar a leitura, 
a escrita e a criação corporal e literária de estudantes de língua inglesa. As 
questões que levaram à proposta da experiência podem ser resumidas em 

1. Professor do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação (CEPAE/UFG). Mestre em Linguística Aplicada 
(Unicamp) e Doutor em Linguística (Unicamp). Email: newtonmurce@yahoo.com.br
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três aspectos: o fato de o enfoque do ensino de língua estrangeira se dar 
predominantemente por meio do uso de livros didáticos; o fato de que os 
textos literários em sala de aula são utilizados quase que exclusivamente 
como pretextos para o ensino de língua e a consideração aparentemente 
recorrente de uma concepção de linguagem como separada do sujeito fa-
lante e de língua como um conjunto de partes separadas a serem ensinadas 
por blocos.

O objetivo principal do trabalho consistiu na experiência de leitura 
de livros ilustrados selecionados para dramatizações, feitas pelos alunos, a 
partir dessa leitura. Com esse trabalho, procurei refletir sobre o processo de 
ensino e aprendizagem de língua estrangeira, tomando-se como ponto de 
partida a leitura de literatura não como pretexto para o ensino de língua, 
mas como fruição e experiência.  

A ideia de levar livros ilustrados à cena, por meio de dramatizações, 
está baseada numa preocupação com a fruição do texto literário pelos alu-
nos, fruição esta que passa pelo corpo, constituído pela linguagem, enten-
dendo-se corpo conforme uma perspectiva psicanalítica de vertentes freu-
diana e lacaniana. Em outras palavras, a intenção é de que o aluno possa 
fruir do texto literário pelo que esse próprio texto oferece como literatura, 
ou seja, naquilo que ele convoca o corpo do leitor como sujeito falante que 
tem um corpo. O objetivo de fazer com que os alunos montem cenas e, as-
sim, possam experimentar o texto literário como corpo, baseia-se, portan-
to, no pressuposto de que a literatura convoca o corpo do leitor a reescrever 
o texto, ao interpretá-lo por meio de sua respiração, sua voz, seu ritmo, seu 
olhar etc. Mas é principalmente por meio da respiração que o sujeito falan-
te, leitor, reescreve o texto literário na medida em que a respiração é que vai 
constituir e preencher os silêncios e os intervalos que se produzem entre 
os significantes, as entrelinhas, as linhas de um dado texto e as ilustrações.

Nessa atividade fizemos o uso também de pesquisa na internet, so-
bre sítios americanos, canadenses e brasileiros que promovem a literatura 
infantil, e de diários dialogados entre o professor e os alunos. Por que os 
diários? Esta escolha metodológica se baseia em três principais motivos: 
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promover uma maior consciência por parte dos alunos sobre o processo 
de aprendizagem, o que contribui para uma maior autonomia; possibilitar 
o uso da língua alvo de um modo alternativo e estimular o exercício de 
tomadas de posição, por parte dos alunos, diante de temas relacionados às 
aulas ou diante de si mesmos. 

Houve resultados positivos em diversos aspectos. No que diz respei-
to à pesquisa na internet, destaco a produção de conhecimento e de auto-
nomia. Cito, por exemplo, a familiarização dos estudantes com termos em 
inglês com os quais se deparavam durante a pesquisa, tais como: play, next, 
classic, order, samples etc. Como exemplo de autonomia, cito a fala de uma 
aluna: “Finalmente eu consegui entender a relação dos site, I think, I dont 
know […]. Finalmente descobri o que é shopping cart”.

O trabalho com os livros ilustrados produziu resultados interessan-
tes que pude observar não somente enquanto ensaiávamos as cenas, mas 
também nas tomadas de posições que os alunos assumiam na classe, na 
biblioteca e nos diários dialogados. Como se trata de livros de alta quali-
dade literária e temática, esses textos produziram, de algum modo, efeitos 
importantes para a constituição subjetiva daqueles alunos. Houve um caso 
interessante com a escolha, por um grupo grande de alunos, cinco, do livro 
Mommy, mama, and me (Newman 2009), cujo personagem narrador, um 
bebê criado por suas duas mães, relata seu dia a dia. Fiquei até um pouco 
surpreso que os alunos escolhessem esse livro para ser trabalhado. Ao jus-
tificar sua escolha, uma das alunas escreve em seu diário dialogado: “[...] o 
que eu mais gostei foi o mommy, mama and me, que eu acho que quis tirar 
o preconceito das crianças” (Cristina). A partir dessa escolha, a questão da 
orientação sexual daquelas mães presentes no livro foi então discutida em 
classe de maneira natural, respeitando-se a diferença. Em outro caso, duas 
alunas escolheram o livro Violet (Stehlik 2009) e, sobre ele, uma delas co-
mentou: “[...] nós gostamos porque a cor purple e nossa cor preferida que 
nós não temos preconceito com nossa cor do pai e da mãe” (Meire).

Foram também bastante interessantes as escolhas que os alunos fa-
ziam dos personagens que queriam interpretar, do auxílio e da participação 
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de um ou outro aluno em mais de um grupo, do modo como alguns deco-
raram rapidamente e bem seus papéis, dos desenhos corporais que criaram 
para alguns personagens, e do modo como se envolveram, se implicaram 
no trabalho. As diferentes maneiras de uns ajudarem aos outros e de se 
posicionarem diante da leitura e da reescrita literária (reescrita de corpo), 
feita por meio do preparo para a cena, tudo isso é efeito e ao mesmo tempo 
produção de autonomia, o que nos remete ao direcionamento dos PCN 
(Brasil, 1998).

No que se refere aos efeitos do trabalho com os diários dialogados, 
destaco os principais resultados observados: ao longo do ano letivo, a cada 
dia os alunos incorporaram mais termos e expressões em inglês em sua 
escrita, apareceram mostras do que chamo de “deslizamento” em língua 
estrangeira (LE) e mostras de tomadas de posição por parte dos alunos. 
Entendo deslizamento em LE como a capacidade de o aluno colocar-se a 
escrever aparentemente sem censura, entendida como uma consciência 
que pudesse limitá-lo ou inibi-lo. Esse deslizamento acontece se o aluno 
permite que o funcionamento dessa língua outra conduza sua escrita, escri-
ta esta que o captura como sujeito. Sujeito do inconsciente, evidentemente, 
pois esta “escolha” de poder deslizar na LE não é algo do qual o sujeito sabe 
dizer dela. Ela acontece ou não. Ou acontece mais cedo ou mais tarde. É 
trabalho do inconsciente.

Conforme se pôde observar nos diários, aparecem também exem-
plos de casos de alunos que manifestam certa resistência a serem captura-
dos pela LE, quando se calam diante dela ou até dizem algo, porém, dizen-
do o mesmo que quase nada. Em casos como esse, talvez o aluno se cale 
não somente diante da LE, mas diante do professor, que é seu veículo. Não 
se pode deixar de admitir que um pouco – ou talvez muito – do que pode 
contribuir para um deslizamento em LE ou um calar-se diante dela é efeito 
da relação bastante singular entre cada aluno e cada professor, do que nessa 
relação há de identificação ou de resistência, de um ou de outro modo. 

Como dito acima, os diários tiveram uma função importante tam-
bém como uma possibilidade de os alunos tomarem posições, seja diante 
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das aulas, do professor ou deles mesmos. Há exemplos diferentes que se 
manifestam por meio de desenhos criativos e instigantes, perguntas ao pro-
fessor, manifestações de elogios, de críticas, de estados emocionais, insights 
sobre a própria aprendizagem da LE, opiniões sobre os livros literários etc.    

O trabalho com as dramatizações dos livros ilustrados produziu a 
necessidade de algumas reflexões que também considero pertinentes so-
bre a escrita corporal. Abordo, por exemplo, uma diferença significativa 
entre um simples role-playing proposto por um livro didático (LD), por 
exemplo, e uma preparação de cenas a partir de uma obra literária. A di-
ferença consiste no seguinte: enquanto em um diálogo de um LD, o aluno 
simplesmente repete enunciados, descontextualizados, motivados por um 
objetivo utilitário (comprar uma entrada para um concerto, por exemplo) 
e que visam ao que se chama de comunicação, um diálogo semelhante, se 
representado pelo mesmo aluno a partir de uma obra literária, deixa de ser 
descontextualizado, de ser motivado apenas por um objetivo utilitário e ao 
que se chama de comunicação, passando a funcionar mais do que como 
mera repetição de enunciados. Por que isso acontece? Porque dentro de um 
determinado universo que é o universo de uma cena teatralizada, cuja fonte 
é uma ficção, qualquer diálogo carrega em si um conteúdo de verdade que 
é justamente resultante do fato de que toda ficção constitui e produz um 
efeito de realidade que não é da ordem do fingir ou do imitar, como em um 
role-playing, mas da ordem de viver uma experiência.

O aluno, como leitor, ao adentrar nesse universo de verdade, que 
é a verdade de uma dada ficção, já está, de saída, implicado, como sujeito 
falante que tem um corpo. Esse corpo falante está implicado porque está 
adentrando num universo de verdade outro. Mas esse universo outro não é 
qualquer coisa. Ele é original, é obra de arte que é efeito de um dado jogo de 
significantes que constitui uma alteridade singular. Essa alteridade, de um 
modo ou de outro, menos ou mais, num tempo ou noutro, esse universo 
literário outro mobiliza esse corpo falante que o adentra. 

Porém, ao ser colocado na posição não apenas de leitor, mas daquele 
que vai reescrever um texto no corpo, ao ter que encenar um corpo textual 
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outro no seu próprio corpo, esse aluno leitor passa a ter que estar ainda 
mais implicado subjetivamente. Por quê? Porque para encenar uma ficção, 
seu corpo terá que estar não apenas “implicado” como corpo falante, mas 
“tomado”. Ou seja, esse aluno não vai apenas repetir enunciados, como um 
sujeito que não tem corpo, que é o indivíduo do LD. Ao reescrever uma 
obra de arte, o corpo vai passar a ser não mais apenas um corpo falante, 
mas um “corpo poesia”, uma vez que vai se tratar de um corpo reescrito 
por uma obra literária levada à cena. Levar uma obra à cena diz respeito ao 
universo da experiência, mais do que da vivência. 

Não me deterei neste resumo sobre as duas outras atividades a serem 
relatadas na ocasião do evento porque ainda estão em andamento, ativida-
des estas desenvolvidas com estudantes do Ensino Médio e turmas do 7º e 
do 8º anos, em que faço uso de livros ilustrados e filmes musicais.
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Manuais para formação 
de educadores ambientais

Carlos Eduardo Batista de Oliveira1, UFG 

Ananda Helena Nunes Cunha2, UFG

 Itana Nunes Cunha3, UEG

INTRODUÇÃO

Atualmente, há um consenso internacional de que a sobrevivência 
humana na terra depende da conservação dos recursos naturais, alimen-
tando-se também, uma imensa expectativa de se atingir os nobres objeti-
vos do desenvolvimento sustentável. A educação ambiental é a principal 
ferramenta para: promover o desenvolvimento sustentável; consolidar as 
melhorias de qualidade de vida; embasar o exercício pleno da cidadania; 
endossar, encorajar e fortalecer os anseios otimistas da juventude por um 
mundo melhor; revitalizar as esperanças populares de maior inserção so-
cial; despertar a percepção e conscientização ambiental, por meio do resga-
te de relações harmônicas entre homem e natureza, favorecendo a conser-
vação ambiental (MACEDO et al., 2011).

Segundo Leite (2001) realça a ecologia como ciência extremamente 
importante, principalmente por fornecer referências científicas, conceituais 
e teóricas para Educação Ambiental.

Assim, o projeto de extensão em formação de educadores ambientais 
visa propor a formulação de manuais com informações ambientais nas suas 
diferentes frentes como conservação da natureza, recursos hídricos, saúde e 
meio ambiente, no intuito de instigar a consciência ambiental, desenvolver 
a consciência de que o homem é parte do meio ambiente e portanto ambos 
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devem interagir de forma cuidadosa e levar esses conhecimentos para esco-
las municipais, estaduais, particulares e comunidade em geral.

DESENVOLVIMENTO

Na formação de educadores ambientais precisamos lidar com os 
princípios orientadores do Programa Nacional de Educação Ambiental 
que estão baseados na Lei da Política Nacional de Educação Ambiental 
(BRASIL, 1999) e são: enfoque humanista, holístico, democrático e parti-
cipativo; descentralização; integração e estabelecimento de parcerias local, 
nacional e internacional; respeito à pluralidade e diversidade cultural do 
país; continuidade do processo educativo e permanente avaliação; multi, 
inter e transdisciplinares; enfoque sistêmico; a construção social de novos 
valores éticos.

Os manuais se baseiam no trabalho interdisciplinar (PERES, 2007), 
fundamental para o conhecimento do meio ambiente e atuação do cidadão 
(CATALÃO e IBAÑEZ, 2008), para sua preservação (SILVA e MAGALÓ, 
2007), e uso adequado dos seus recursos, uso de vídeos e textos sobre o 
assunto, estudos de campo, visitas a pontos estratégicos da cidade que te-
nham potencial educativo.

Os assuntos abordados foram: Ciência, sociedade, tecnologia, meio 
ambiente, questões urbanas e rurais, ambiente preservado, ambiente de-
teriorado, levantamento de impactos ambientais, ocupação do espaço ur-
bano, poluição da água, do solo e do ar, princípios e práticas em educação 
ambiental (CAPECHE, 2009; DIAS, 2010; CUNHA, et al., 2013a), saúde e 
meio ambiente (RASSI NETO e BÓGUS, 2003).

 Na confecção dos manuais em educação ambiental foram feitas 
pesquisas em artigos científicos (CUNHA, et al., 2013a), periódicos, li-
vros de educação ambiental, afim de buscar o maior número de referências 
de qualidade para abordagem do assunto (DEPERON, 2007; DIAS, 2010; 
CUNHA, et al., 2013b), para envolver os profissionais que buscam levar a 
capacitação e o tema educação ambiental para o seu dia a dia. 
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A divulgação dos manuais como instrumento de extensão se fun-
damenta no aprendizado na compreensão da complexidade das questões 
socioambientais e da reflexão epistemológica, como descrita em Carvalho 
(2008), voltada para a prática em um sentido integrador e sistêmico. Nesse 
sentido, forma, ao mesmo tempo, profissionais capacitados para a educa-
ção, disseminação e prática de projetos.

Desta forma, os profissionais instruídos podem lidar com questões 
socioambientais no âmbito individual e coletivo e para atuarem em equipes 
multidisciplinares como gestores e facilitadores de processos de interven-
ção socioambiental, contribuindo para a construção de sociedades susten-
táveis, ecologicamente equilibradas e socialmente justas.

O princípio da dissociabilidade das atividades de ensino, pesquisa e 
extensão são fundamentais no fazer acadêmico. A relação entre o ensino e 
a extensão conduz as mudanças no processo pedagógico, pois alunos e pro-
fessores constituem-se em sujeitos do ato de aprender. Ao mesmo tempo 
em que a extensão possibilita a democratização do saber acadêmico, por 
meio dela, este saber retorna à Universidade, testado e reelaborado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Não temos ainda referências concretas para avaliar a validade dos 
processos de educação ambiental, há dúvidas se as experiências realmente 
mudam os comportamentos e as atitudes das crianças, jovens e adultos que 
passam por ela. Mas sabemos que é preciso construir novos valores, que 
realmente formem um sujeito ecológico, que tenham estímulo positivo de 
respeito ao meio ambiente, que seja um difusor crítico e responsável das 
informações e das atitudes necessárias ao bem estar das gerações presentes 
e futuras. A educação pode ser este ato de libertação e devemos acreditar 
nas suas possibilidades.

O homem poderá buscar em seu interior sensações e motivações 
para formar uma consciência de si mesmo como parte do ambiente, como 
também elemento desse meio. E como tal deverá interagir de forma com-
plementar com o ambiente buscando a importância devida de sua parti-
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cipação do ambiente que compõe. Sendo assim, a educação ambiental 
procura contribuir para a conscientização ecológica e para a formação de 
cidadãos com mente aberta, visão ampla e crítica.

A divulgação dos manuais tem como finalidade constituir a educa-
ção ambiental não só em uma disciplina, pois o ambiente deve abranger 
os aspectos sociais, culturais, econômicos e políticos inter-relacionados. O 
meio ambiente é, portanto, o reflexo histórico da sociedade que o criou, 
interfere a vida das pessoas e ao mesmo tempo está sujeito a um processo 
constante de modificações.
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Meliponário do CEPAE: o uso das abelhas nativas 
no contexto escolar – Uma interação entre o 

ensino e o meio ambiente 

Maria José Oliveira de Faria Almeida1, CEPAE/UFG

Antes mesmo do surgimento do homem na Terra as abelhas já exis-
tiam. As abelhas são insetos sociais que vivem em colônias, são conhe-
cidas há mais de 40 mil anos e acham-se espalhadas por todo o planeta. 
As abelhas são mais conhecidas pela produção de mel, que foi o primeiro 
adoçante utilizado pelo homem. No entanto, elas são mais importantes na 
natureza por contribuírem com o aumento de frutos e sementes, através da 
polinização que realizam. 

As abelhas mais difundidas e conhecidas são as da espécie Apis melli-
fera e o seu mel é utilizado desde a antiguidade não apenas na alimen-
tação mas também na medicina popular. Essas abelhas Apis mellifera não 
existiam no Brasil antes do descobrimento. Foram introduzidas no país em 
1839 quando o padre Antônio Carneiro Aureliano mandou vir colmeias de 
Portugal e as instalou no Rio de Janeiro. Por terem sido trazidas da Europa, 
passaram e ser chamadas de “abelha europa” ou “abelha-do-reino”. As Apis 
mellifera se defendem utilizando o ferrão e não podem ser criadas na cida-
de e nem próximo de casas, currais, escolas, etc. 

Já as abelhas da Subfamília Meliponinae, nativas do Brasil, também 
conhecidas como abelhas indígenas ou abelhas sem ferrão, estão distribuí-
das em mais de 350 espécies e ocorrem em toda a região neo-tropical. Por 
terem ferrão atrofiado, as abelhas nativas se defendem de outro modo, en-
rolando no cabelo ou jogando resina pegajosa sobre os inimigos, por exem-
plo. Portanto, sem o risco de ferroadas indesejadas, as abelhas sem ferrão 

1. Professora Associada do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação – CEPAE, da Universidade Federal de 
Goiás; Doutora pelo Programa de Pós Graduação em Agronomia da Universidade Federal de Goiás; e Presidente da 
Associação dos Apicultores do Estado de Goiás – API-GOIÁS. E-mail: almeidamajose@gmail.com
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podem ser criadas próximo das residências sem comprometer a segurança 
da população. 

Embora menos conhecidas que as Apis, as Melíponas são extrema-
mente importantes para o meio ambiente pois são capazes de polinizar 
espécies de plantas nativas, algumas com exclusividade, por estarem 
adaptadas ao bioma aonde são encontradas na natureza. Essas abelhas 
nativas produzem mel em menor quantidade quando comparadas com as 
Apis. 

Embora não sejam utilizadas com frequência na polinização de es-
pécies vegetais cultivadas, como ocorre com as Apis, algumas das espécies 
de abelhas nativas tem potencial para serem exploradas também nesse 
campo de conhecimento. Alguns trabalhos realizados em várias partes do 
mundo já indicam que as nativas também polinizam espécies de interesse 
comercial, embora sem a eficiência das Apis. Em um levantamento reali-
zado em 1999, de 84 espécies de plantas cultivadas visitadas pelas abelhas 
nativas, em 9 essas abelhas foram consideradas como polinizadoras efetivas 
e importantes. 

Um dos grandes estudiosos das abelhas nativas no Brasil é o Dr. Pau-
lo Nogueira Neto, que publicou em 1953 o seu primeiro livro sobre as abe-
lhas nativas “Vida e Criação de Abelhas Indígenas sem Ferrão”. À criação 
das espécies de abelhas nativas é dado o nome de Meliponicultura.   Essa 
atividade já era praticada há muito tempo pelos povos nativos da América 
Latina, em especial aqueles que viviam no Brasil e no México. 

No ano de 1999 um Meliponário e uma pequena horta, dividindo 
o mesmo espaço, foram instalados no CEPAE como parte integrante do 
Projeto de Extensão “A criança e o Meio Ambiente”. Esse projeto buscava, 
entre outros objetivos, despertar nos estudantes o interesse e respeito pela 
preservação ambiental. Após o término do referido projeto, que teve a du-
ração de aproximadamente um ano, a horta foi desativada, o Meliponário 
se expandiu ocupando também o espaço da horta e passou, desde então, a 
receber visitas de alunos das escolas de Goiânia. 

O objetivo de manter um Meliponário no CEPAE é divulgar a exis-
tência das abelhas sem ferrão além de despertar o interesse pela sua pre-

http://pt.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
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servação. Para as visitas monitoradas ao Meliponário do CEPAE é feito o 
pré-agendamento das escolas, públicas ou particulares, em especial as de 
Educação Infantil. Durante a visita é realizada uma palestra de esclareci-
mento sobre a vida das abelhas e da sua importância como agentes polini-
zadores e, portanto, que as abelhas são importantes para a preservação do 
nosso bioma. A visita termina com a ida dos alunos ao Meliponário para 
conhecimento “in loco” das espécies de abelhas ali existentes. É possível 
observar então as diferenças de tamanho, de cor e demais características 
morfológicas das abelhas nativas. O Meliponário recebe também, entre ou-
tras, a visita de alunos de cursos de Graduação, em especial da Disciplina 
Apicultura do Curso de Zootecnia da Escola de Veterinária da UFG. 

Apesar de possuir uma estrutura simples e de pequenas dimensões, 
o Meliponário do CEPAE conta com 11 colônias de 5 espécies de Meliponí-
neos, a saber:  Frieseomelitta varia – conhecida como Marmelada amarela 
brava ou moça branca; Tetragonisca angustula – conhecida por jataí; Scap-
totrigona postica – também conhecida como  Mandaguari; Scaura latitassis 
- conhecida por cupinheira;  Scaura longula – conhecida como jataí niger; e 
Tetragonisca Weyrauchii – conhecida por jatai do Acre (ou abelha frango). 

A partir do ano de 2006 o Meliponário do CEPAE passou a ser utili-
zado também para as aulas práticas da disciplina “A Química das Abelhas” 
que é ofertada aos alunos do Ensino Médio do CEPAE. 

No Ensino Médio do CEPAE, desde o ano de 2004, os alunos são 
protagonistas pois escolhem parte do currículo a cursar. Eles elegem uma 
área de conhecimento entre: Exatas, Biológicas ou Humanas e a partir 
dessa escolha, cumprem uma carga horária específica que compõe o seu 
currículo escolar. São as disciplinas eletivas, que podem ser optativas ou 
obrigatórias, dependendo da área de conhecimento escolhida. Cada uma 
dessas disciplinas eletivas tem uma carga horária de 40 horas, é ofertada 
semestralmente, e será cursada no contra turno das aulas. 

A disciplina Química das Abelhas é ofertada a todos os alunos do 
Ensino Médio, como eletiva, que a escolhem e formam assim um grupo 
com alunos de séries diferentes. É também um desafio grande para o pro-
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fessor lecionar para alunos com conhecimentos bastante diferenciados, já 
que temos em uma mesma turma alunos do 1º, do 2º e do 3º ano do Ensino 
Médio. 

Embora seja uma eletiva não obrigatória para nenhuma das área do 
conhecimento, desde sua criação a disciplina Química das Abelhas tem 
tido uma aceitação grande por parte dos alunos e, embora sejam ofertadas 
30 vagas, já chegamos a ter 35 alunos inscritos por turma.

O objetivo da disciplina Química das Abelhas é o estudo das abelhas 
com enfoque nos aspectos químicos e biológicos de seu desenvolvimento, 
bem como o estudos dos produtos das abelhas como mel, cera, própolis, 
entre outros. É dada ênfase ao estudo da importância das abelhas para a 
preservação do meio ambiente, em especial à polinização que as abelhas re-
alizam. Os alunos tem a possibilidade da introdução à pesquisa pela coleta 
e análise de dados sobre as abelhas existentes no Meliponário do CEPAE. 
Além disso, é feita a comparação entre as abelhas Apis mellifera e as nativas, 
enfocando as suas principais semelhanças e diferenças. 

Nas aulas práticas da disciplina Química das Abelhas, realizadas no 
Meliponário do CEPAE, entre outras observações, são feitas contagens do 
número de abelhas em atividade de a coleta de alimento (forrageamento). 
Inicialmente essas observações foram realizadas a cada 10 minutos de hora 
a hora, das 8h00 até as 18h00.  Após dois anos de coleta foi constatado 
que as diferenças não eram tão significativas e as observações passaram a 
ser realizadas por 10 minutos, mas a cada duas horas (e não mais de hora 
em hora) mas mantendo a observação desde o início até o término da ati-
vidade de forrageamento. Nessas observações são anotados o número de 
abelhas que saem da colmeia e as que retornam do campo. Das que chegam 
a colmeia são contadas separadamente as abelhas que retornam trazendo 
o néctar e as que trazem o pólen - que é transportado nas pernas traseiras 
das abelhas e, portanto, visível a olho nu. Esse levantamento é realizado 
durante dois ou três dias e os dados são anotados em tabelas para posterior 
análise. São anotados ainda os valores da temperatura e da unidade relativa 
em cada uma das coletas. 



I Seminário da Rede Internacional de Escolas Criativas - ANAIS  |   589    

Com esses dados coletados os alunos fazem comparações sobre o pe-
ríodo de coleta de alimentos entre as abelhas de uma mesma espécie e entre 
as de espécies diferentes. São avaliados também a influência da temperatu-
ra na atividade de forrageamento e são construídos gráficos comparativos 
o que facilita as conclusões das observações.  

A introdução ao mundo da pesquisa científica, através da coleta e 
análise de dados, é uma constante desde a criação da Disciplina Química 
das Abelhas. Um dos primeiros estudos desenvolvidos no Meliponário do 
CEPAE foi realizado no primeiro semestre de 2006. Analisamos qual seria 
a ação do veneno utilizado na dedetização no CEPAE sobre as atividades de 
coleta de alimento das abelhas Friessiomelitta varia (marmelada ou moça 
branca). Essa coleta de dados foi realizada nos meses de fevereiro e março 
mas, devido a chuvas que impediram a última coleta de informações, não 
pode ser conclusiva quanto à ação dos venenos sobre a vida das abelhas. 

Já em 2009 foi realizado um experimento visando relacionar as abe-
lhas que visitavam a horta do CEPAE (instalada próximo ao Meliponário) 
e as abelhas nativas do Meliponário. Foram coletadas, com o auxílio de 
um puçá, as abelhas que visitaram as flores da horta do CEPAE, anotado o 
horário da coleta, para posterior comparativo com o período de forragea-
mento das abelhas do Melipionário. Foi uma tentativa de reconhecer se as 
abelhas que visitavam as plantas da horta provinham do Meliponário. As 
abelhas coletadas, tanto na horta quanto no Meliponário foram mortas em 
câmeras de coleta, fixadas e preparadas para a análise posterior, o que foi 
realizado no laboratório de Química do CEPAE. As flores mais visitadas 
pelas abelhas na horta do CEPAE foram as das abóboras (curcubitaceas) e 
da erva cidreira (melissa) e foram capturadas tanto abelhas Apis como os 
meliponíneos.

No ano de 2013 foi realizado o trabalho de final de curso (TCC) do 
aluno Thiago Antonio Rodrigues Xavier com o título: “Estudo comparativo 
das espécies de Abelhas Nativas Frieseomelitta varia e Scaura longula” exis-
tentes no Meliponário do CEPAE. 

Como pode ser visto, desde sua criação o Meliponário do CEPAE/
UFG tem sido utilizado em pesquisas e também como laboratório de aulas 
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práticas ou de campo para alunos do Ensino Médio do CEPAE e de outras 
escolas da região, desempenhando, assim, um papel importante nas ativi-
dades de ensino, pesquisa e extensão desta Instituição.  
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Meu memorial, minha vida

Nara Rúbia G. D. Xavier1, MIELT – UEG

RESUMO

O presente trabalho objetiva apresentar uma experiência criativa proporcionada a alunos do 
9º ano do Ensino Fundamental em aulas de produção de textos. Trata-se do projeto “Meu 
Memorial, Minha Vida”, originado do gênero “Memorial Descritivo” que se refere a uma 
autobiografia acadêmico-profissional. Porém, nas atividades realizadas com os estudantes, 
foram contemplados dados pessoais e escolares dos alunos em questão sob a forma de 
memórias, as quais geralmente são produzidas por escritores que, ao rememorar o passado, 
integram o imaginado ao vivido. Assim, o Memorial produzido teve como finalidade a 
autoavaliação e a avaliação do mundo que circunda o aluno participante do projeto.

Palavras-chave: Memorial. Memórias. Autoavaliação. Produção de textos. Experiência 
criativa.

O gênero acadêmico Memorial Descritivo, de acordo com Severino 
(2000 apud SANTOS, 2005, p. 1), trata-se “de uma retomada articulada e 
intencionalizada dos dados do Curriculum Vitae do estudioso, no qual sua 
trajetória acadêmico-profissional fora montada e documentada, com base 
em informações objetiva e laconicamente elencadas”. Neste trabalho, relata-
-se o projeto “Meu Memorial, Minha Vida” no qual o termo Memorial é 
utilizado para designar  o registro de memórias  e de experiências da vida 
particular e escolar de alunos do 9º ano do Ensino Fundamental de uma 
escola da rede privada em Goiânia – GO.

A experiência criativa, proporcionada pelo referido projeto, possibi-
litou que cada aluno envolvido obtivesse uma percepção mais qualitativa 
do significado da sua vida, da sua família e de seus amigos e de sua trajetó-
ria escolar, fatos rememorados que ganharam maior relevância a partir da 
execução das atividades propostas.

1. Aluna do Mestrado Interdisciplinar em Educação, Linguagem e Tecnologia (MIELT), da Universidade Estadual de 
Goiás (UEG). Especialista em Psicopedagogia pela Faculdade Integrada de Campo Grande -  União da Associação 
Educacional Sul-Matogrossense (FIC-UNAES) e graduada em Letras pela Universidade Federal de Goiás (UFG).   
nararubi@ig.com.br
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O projeto teve início em março de 2013 no decorrer de uma aula de 
produção textual – em que se trabalhava o gênero conto, especificamen-
te a criação de personagens. Na oportunidade, foi pedido aos alunos que 
criassem uma personagem que tivesse as mesmas características que eles. 
Alguns se restringiram aos elementos físicos, no entanto outros foram além 
e apresentaram aspectos psicológicos e manias. Assim, surgiu a ideia de 
estudar com os alunos a vida deles, abordar desde a concepção até os dias 
mais recentes deles naquele ano, por meio do relato de dados históricos e 
particulares dos estudantes em forma de textos literários.

O objetivo do trabalho foi direcionado à vida particular de cada um 
dos alunos, ou seja, todos produziram um “livro” individualmente, na for-
ma de Memorial, em que se narrou sua história durante a aula semanal de 
produção de textos. Desta forma, o aluno pesquisava o assunto em casa 
com os pais ou responsáveis, levava para a escola e fazia o rascunho do 
capítulo do Memorial. O professor corrigia o texto que era passado a limpo 
de modo manuscrito e o aluno adornava a página com temas e motivos 
pertinentes ao que foi tratado e escrito.

O projeto findou em dezembro do mesmo ano, culminando na Reu-
nião de Pais e Mestres do 4º bimestre, oportunidade esta em que o Me-
morial foi entregue aos pais pelos próprios alunos.  Durante os meses de 
trabalho, o nosso “livro” passou a ser uma espécie de diário, de registro de 
memórias, no qual os alunos escreviam sobre o que era pedido e, junto ao 
assunto da semana, eles realizavam desabafos; registravam os momentos 
difíceis, alegres, duvidosos, angustiantes; refletiam; questionavam a si mes-
mos e o mundo como um todo. Durante as atividades, alguns empecilhos 
surgiram como o medo de um ou outro aluno se expor por meio da escrita; 
outros se sentiam desestimulados por não terem os pais por perto para a 
obtenção dos dados necessários; havia ainda aqueles que tinham os pais, 
mas não mantinham contato; e, até mesmo, um ou outro que morava com 
os pais, mas não tinha liberdade de conversar com estes.

Como a elaboração de um Memorial não segue uma linha rigorosa 
e homogênea, com um roteiro previamente definido, a produção de alguns 
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capítulos foi adiada para o momento mais oportuno, pois uma das funções 
do Memorial é promover uma autoavaliação e, para isto, o aluno deveria 
estar e se sentir preparado, sobretudo quando o assunto faz referência a 
ele mesmo, a sua história de vida, ao seu passado, ao seu presente. Diante 
dessas prorrogações, outras reflexões e indagações nasciam entre a turma, 
tais como: “Por que não quero escrever agora?”, “O meu Memorial está va-
zio. Por quê?”, “Não tenho nada para escrever. Por quê?”, “Ah, o que eu vou 
escrever agora?”, “Não quero escrever sobre isto”, “O que a professora vai 
pensar sobre esta minha história?”.

Esta última pergunta foi a que mais afligiu os alunos, os quais aos 
poucos se sentiram tranquilos com relação à postura do profissional em 
sala de aula, visto que não eram comentados os assuntos se o aluno não 
perguntasse ou conversasse com o professor e com os demais colegas. Nos 
momentos de diálogo, era aberto um debate sobre determinada questão 
para que o tema fosse discutido e outras experiências fossem comparti-
lhadas. Dessa forma, ao longo do processo, as inibições se perderam e a 
maioria, cerca de 90% dos alunos, produziu o seu Memorial. Infelizmente, 
o restante, 10%, não o fez ou fez de forma incompleta.

Como já dito anteriormente, o gênero Memorial não exige do escri-
tor uma sequência de produção, uma linha definida a ser seguida. Entretan-
to, com o intuito de facilitar e direcionar o trabalho, algumas etapas foram 
estabelecidas para que fossem cumpridas, ou seja, a turma foi conduzida 
para realizar a produção do Memorial confeccionando, passo a passo, cada 
fase por meio de pesquisas orais (conversas com responsáveis, familiares e 
amigos) e bibliográficas (documentos, registros e “lembrancinhas escola-
res”).  Portanto, um roteiro foi estipulado na seguinte ordem:

1.  Índice (último item a ser produzido);

2.  Minha família (foi compartilhada uma imagem de uma árvore 
genealógica para que os alunos preenchessem em companhia 
dos pais2);

2. Imagem da árvore genealógica capturada do site http://www.freewords.com.br/wp-content/gallery/genealo-
gia-quem-eu-sou-mesmo/genealogia-quem-eu-sou-mesmo-arvore-genealogica10.jpg, em abril de 2013.



594   |  ANAIS - I Seminário da Rede Internacional de Escolas Criativas

3.  Minha concepção e escolha do nome;

4.  Meu nascimento;

5.  Documentos hospitalares, registro de nascimento, teste do pezi-
nho, 1ª vacina, 1ª consulta...;

6.  Primeiro susto!
7.  Rotina para dormir (enquanto bebê);
8.  Música de ninar;
9.  Brincadeira preferida (na infância);
10. Minha primeira escola, minha primeira professora, meu primei-

ro dia de aula;
11.  Uma tristeza;
12.  Uma grande alegria;
13.  Não me esqueci de você, viu...;
14.  Um grande evento;
15.  Pessoas são músicas (nesta fase, foi compartilhado o texto “Pes-

soas são músicas”, de José Oliva, como motivação para que os 
alunos escrevessem sobre pessoas importantes na vida deles);

16.  Agradeço a você...;
17.  Ser feliz é.. (Nesta fase, foi compartilhado o texto “Simplicidade”, 

de Luís Fernando Veríssimo, como motivação para que os alunos 
escrevessem uma crônica sobre o que é ser feliz);

18.  O mundo hoje;
19.  O mundo amanhã;
20.  Mensagem final produzida pelo professor em agradecimento ao 

trabalho realizado.

Como fechamento do trabalho, a professora de Arte e a Coordena-
dora Pedagógica da instituição colaboraram orientando os alunos a pro-
duzirem uma capa para o Memorial. Assim, materiais alternativos como 
E.V.A., colas especiais, fitas de cetim, canetas coloridas, adesivos, botões e 
outros objetos foram utilizados, durante as aulas de Arte, para que capas 
fossem confeccionadas de acordo com o critério e gosto de cada estudante.
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Destarte, com esta experiência criativa e produtiva em sala de aula, 
reforçamos o que Gabriel García Márquez disse: “A vida não é a que a gen-
te viveu, e sim a que a gente recorda, e como recorda para contá-la”. De 
fato, os alunos que aproveitaram tal atividade, viveram momentos únicos 
de lembranças, emoções e reflexões, reviveram alguns momentos, fizeram 
as pazes com amigos, familiares, com si mesmos. Colocaram em prática 
o exercício de refletir sobre os atos que faziam diariamente e que já ha-
viam feito e questionaram suas atitudes. Observaram, durante o processo, 
o quanto estavam “amadurecendo” e o quanto já haviam “amadurecido” 
desde pequenos até aquela fase. 

Além dos exercícios reflexivos, de introspecção e discussão, outro 
também de suma importância foi contemplado: o escrever. Os alunos es-
creveram. Escreveram muito. Apagaram. Escreveram novamente. Passa-
ram a limpo. Fizeram e refizeram este exercício tão fundamental para a 
vida escolar de modo lúdico na aula de produção de texto, fazendo com 
que o exercício de redação em sala de aula deixasse de ser um martírio, 
como bem definiu Geraldi (2005), e com temas repetitivos e sem objetivos 
na maioria das vezes 

Assim, a confecção do Memorial reforçou a ideia de que produzir 
textos é uma atividade que exige interação; e que não se trata de um exercí-
cio somente do uso e do domínio da linguagem de forma isolada, pois se-
gundo Antunes (2005), “escrever é como falar: uma atividade de interação, 
de intercâmbio verbal. Por isso é que não tem sentido escrever quando não 
se está procurando agir com outro, trocar com alguém alguma informação, 
alguma ideia.” Dessa forma, os alunos do 9º ano alcançaram o objetivo de, 
por meio do uso da língua e da linguagem, interagir com os colegas e com 
outras pessoas, as quais tiveram e têm importância na vida de cada um 
deles.
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Movimento corporal: sua origem e sua relação 
com os movimentos no nosso cotidiano

Kênia Ribeiro da Silva1

Goiânia, março/2014
PLANO DE ENSINO/ PLANO DE AULAS

Disciplina: Educação Física
Unidade: Movimento
Número de aulas: 03 aulas 
Turma: 4º. Ano do Ensino Fundamental
Faixa Etária: 09 anos 

OBJETIVO GERAL 

Compreender a origem histórica do movimento corporal e sua rela-
ção com as variadas formas de movimentos corporais que se apresentam no 
cotidiano de nossa sociedade.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Analisar a origem do movimento corporal;
- Analisar a importância dos movimentos na formação do desen-

volvimento da criança e suas diferentes formas de manifestação em seu 
cotidiano;

- Correlacionar o percurso histórico do movimento corporal com a 
forma como o mesmo se apresenta hoje em nossa sociedade;

1. Doutoranda em Educação pela PUC - Goiás. Professora da rede municipal de ensino de Goiânia. Trabalho ela-
borado para fins de avaliação parcial na disciplina Didática para o desenvolvimento do aluno, ministrada pelo 
Prof. Dr. José Carlos Libâneo e pela Profa. Dra. Raquel Aparecida Marra da Madeira Freitas. Contato: <keniacandy@
hotmail.com>
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- Conduzir os alunos a reconhecer e identificar os diferentes movi-
mentos corporais;

- Desenvolver a percepção visual.

CONTEÚDO

Concepção histórica do movimento corporal: a origem dos movi-
mentos e sua relação com os dias atuais. 

DESENVOLVIMENTO METODOLóGICO (TAREFAS DE APRENDIZAGEM)

a) Os alunos deverão explorar todas as possibilidades de movimento 
corporal que são capazes de realizar. Primeiro livremente, depois, condu-
zidos pela professora. Explorar movimentos de partes específicas do corpo 
e, em seguida, explorar movimentos corporais globais. Exemplos: Realizar 
movimentos de rotação da cabeça, de girar os ombros, de abrir e fechar as 
mãos, de flexionar e estender as pernas, de ponta e de flexão dos pés... andar 
de costas na ponta dos pés e abrir e fechar os braços, andar de lado sobre 
os calcanhares e girando as mãos, pular com os dois pés unidos e bater 
palmas, etc.

b) Exibir, por meio de um vídeo, os diversos movimentos corporais 
em que distintos povos retratam atividades diferentes como guerras, rituais 
religiosos, festas/danças. 

c) Expor de forma dialógica as concepções históricas a respeito dos 
movimentos corporais e como estes preparavam os homens em seus dife-
rentes tipos de relações sociais (guerras, rituais religiosos, festas/danças, 
etc.) como forma de autoconhecimento e domínio do próprio corpo.  

d) A partir da exibição do vídeo e da exposição dialógica realizar as 
seguintes questões: Vocês acham que os movimentos que os povos primi-
tivos utilizavam nas guerras, nos rituais religiosos e nas festas/danças têm 
alguma similaridade entre si? Será que hoje há algum movimento que nós 
realizamos no nosso cotidiano semelhante aos movimentos que os povos 
primitivos utilizavam nas guerras, nos rituais, nas festas/danças? Em que 
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esses movimentos, realizados a milhares de anos atrás, diferenciam-se hoje 
de seus similares?

e) Em pequenos grupos, os alunos deverão, por meio da dramatiza-
ção corporal, retratar os diversos movimentos corporais realizados nas di-
ferentes atividades (festas/danças, guerras, rituais religiosos) pelos distintos 
povos apresentados no vídeo e realizar sua correlação com os movimentos 
do cotidiano em que vivem. Cada grupo receberá, de forma aleatória, um 
envelope contendo a identificação (festas/danças, rituais religiosos ou guer-
ras) do momento histórico a ser retratado. 

f) Leitura do texto sobre o percurso histórico do movimento, bem 
como suas relações sociais. 

- Em trios, a partir do texto lido, direcionar, linearmente, os temas 
acerca da origem do movimento, bem como a construção de suas concep-
ções históricas. Os alunos deverão confeccionar painéis com figuras que 
retratam o período histórico destinado, apontado pela professora.

g) A partir do texto lido, cada estudante deverá produzir uma síntese 
de cada período histórico indicado, agregando fatos que julguem ser rele-
vantes para o entendimento desses períodos históricos na sociedade atual.

h) Após a elaboração individual dos textos, haverá a socialização 
pela turma através de uma “roda de conversa” (leitura espontânea dos tex-
tos) e, em seguida construir um mural – agora com a produção de textos 
dos alunos para socializar com a comunidade escolar sobre a construção 
histórica do movimento corporal.

COMPETÊNCIAS 

- Compreender que o movimento global do corpo é composto por 
movimentos específicos de cada parte do corpo. Cada uma tem sua finali-
dade e importância separadamente e no todo.

- Formular hipóteses a respeito do percurso histórico do movimento 
corporal. 

- Compreender acerca do desenvolvimento histórico do movimento 
corporal e sua relação com a sociedade atual.
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- Desenvolver: percepção, atenção, concentração, discriminação, re-
conhecimento, identificação, classificação e diferenciação dos movimentos 
corporais diversos.

- Estabelecer as relações com as informações adquiridas no diálogo, 
no vídeo e no texto, fazendo uma investigação dos elementos essenciais da 
história do movimento para a compreensão do mesmo na sociedade de 
hoje.

- Desenvolver a sequência lógica (início, meio e fim) a partir do texto 
lido, acerca da história da origem do movimento.

AVALIAÇÃO

- A professora observará a verbalização dos alunos e analisará as 
dramatizações e produções de textos construídos pelos alunos, buscando 
perceber o que foram capazes de compreender a respeito da origem e do 
percurso histórico do movimento e sua relação com a forma como o mes-
mo se apresenta hoje na sociedade.

RECURSOS:

•	 Som
•	 Cd’s diversos
•	 Folha A4
•	 Papel cartaz
•	 Envelopes
•	 Revistas
•	 Tesouras
•	 Cola
•	 Fita crepe
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Nos tempos da vovó: (re) conhecendo o modo 
de vida dos nossos antepassados familiares

Kênia Ribeiro da Silva1

JUSTIFICATIVA

Este projeto é uma proposta de trabalho coletivo e interdisciplinar 
que surgiu a partir do interesse comum dos alunos, professores e unidade 
escolar de conhecer e aprender sobre o modo de vida dos que antecederam 
a nós.

O conjunto histórico dos objetos e bens materiais dos nossos pais, 
avós e antepassados de modo geral são testemunhos da forma de vida em 
outras épocas, são pontos de referência para a compreensão da história de 
gerações anteriores à nossa. Aspectos da história social, econômica assim 
como das manifestações culturais que marcaram a vida cotidiana das co-
munidades do passado ligadas a nós, podem ser conhecidas através desses 
testemunhos.

O acesso às informações oferecidas pelas gerações passadas revela 
como as pessoas viviam e relacionavam-se. Conhecer a forma de vidas das 
gerações passadas nos possibilita valorizar um povo, uma cultura, uma for-
ma de vida diferente da que somos sujeitos hoje.

Infelizmente, a geração de hoje, com o desenvolvimento tecnológico 
e científico, não tem conhecimento da forma como pessoas tão próximas a 
elas viviam a 50 ou a 80 anos atrás.

Nossa proposta é a de resgatar a memória dos nossos antepassados e 
com isso perceber a riqueza do legado que eles nos deixaram, viabilizando 
o conceito de patrimônio (material e imaterial).

1. Doutoranda em Educação pela PUC - Goiás. Professora da rede municipal de ensino de Goiânia. Projeto elabora-
do e desenvolvido pela equipe de educadores da Escola Municipal Profa. Marília Carneiro Azevedo Dias. Contato: 
<keniacandy@hotmail.com>
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Espera-se, através deste trabalho, que as gerações vindouras tornem-
-se mais conscientes de seu papel como cidadãs. Os trabalhos direcionados 
possibilitam que os motivos para conservar os legados de nossa história 
– nosso Patrimônio Cultural – sejam incorporados de modo espontâneo.

OBJETIVOS GERAIS

Através de ações educativas de caráter interativo junto aos educan-
dos, pretende-se:

Conhecer, reconhecer, valorizar e resgatar memórias, costumes, há-
bitos, maneiras de se brincar, meios de se locomover, formas de se vestir, 
enfim modos de vida que nossos antecessores viveram, possibilitando a 
compreensão da importância de preservar o Patrimônio Cultural.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•	 Traçar um paralelo, percebendo as mudanças que ocorreram 
daquela época para os dias atuais, isto é, realizar uma análise 
comparativa;

•	 Possibilitar aos educandos, a vivência de vida dos nossos 
antepassados;

•	 Promover a sensibilização da comunidade escolar no que se refere 
à preservação patrimonial e cultural.

PÚBLICO ALVO

Educandos da 2ª etapa do Ciclo II, 5º. ano, e seus respectivos familia-
res e educadores. De forma indireta, almeja chegar aos demais profissionais 
da comunidade escolar, bem como os educandos das outras turmas e seus 
familiares.
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AÇÕES PROPOSTAS

Preparação dos Professores

Inicialmente, propiciar a ida dos professores ao Memorial do Cerra-
do para que os mesmos conheçam a vila.

Nos dias de estudo e em planejamento coletivo, os professores deve-
rão recorrer a textos, bibliografias, enfim subsídios para amparar teorica-
mente o trabalho a ser realizado.

Preparar e encaminhar junto à Coordenação Pedagógica, as ativida-
des para os educandos (trabalho em conjunto com os educandos no decor-
rer das aulas). 

Preparação dos Educandos

Os professores, tendo ido ao Memorial do Cerrado e obtendo um 
conhecimento prévio do trabalho em estudo, passam a realizar atividades 
diretamente com os educandos, dentro e fora da sala de aula, adotando os 
seguintes recursos metodológicos:

I Parte:

Trabalhar a ideia do que é Patrimônio

Questão para os educandos: Qual é seu Patrimônio?

Primeiramente a professora deverá levar seu próprio objeto para o 
(a) educando (a) formar um conceito sobre o que é Patrimônio, para que 
haja internalização por parte dos mesmos. Cada criança, então, deverá tra-
zer para a aula um objeto importante de seus antepassados para se resgatar 
todos os seus aspectos em forma de registro e exposição oral, como uma 
prévia do trabalho a ser realizado.
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II Parte:

•	 Conversa	com	os	alunos	levantando	hipóteses	a	respeito	das	ca-
racterísticas dos hábitos e costumes de seus pais/avós/bisavós 
quando crianças e mais jovens;

•	 Registro	das	ideias	formuladas;

•	 Elaboração	de	um	questionário	para	pesquisa	a	fim	de	se	saber	os	
gostos daquela época e o modo de vida dos antepassados2;

•	 Discussão	 a	 respeito	da	 ideia	de	 se	 conhecer	o	passado	para	 se	
valorizar no presente a fim de se preservar para o futuro;

•	 Discussão	 a	 respeito	 da	 compreensão,	 interiorização	 do	 signifi-
cado de se preservar o patrimônio material e imaterial da nossa 
cultura;

•	 Discussão	sobre	a	percepção	de	que	se	não	preservarmos	nossa	
identidade, não teremos história para contar para os nossos netos;

•	 Desenvolvimento	da	leitura,	escrita	e	vivência	das	expressões	lin-
guísticas, a partir de montagem de mural com fotos dos familiares 
mais velhos (pais, tios, avós...) e objetos de sua época;

•	 Confecção	de	um	dicionário	com	as	palavras	mais	significativas	
do tema: “Nos tempos da Vovó”;

•	 Confecção	 de	 livros	 com	dados	 coletados	 da	 pesquisa	 (música,	
crendices, medicina caseira, jogos e brincadeiras, entre outros);

2  Questões para Pesquisa:
1) Cite e descreva três jogos/brincadeiras que seus pais/avós/bisavós mais gostavam de brincar quando crianças.
2) Cite uma música que pais/avós/bisavós gostavam de cantar.
3) Recorte e cole gravuras que revelam o tipo de roupa que se usava naquela época.
4) Quais as comidas que seus pais/avós/bisavós/ costumavam comer e quais as que eles mais gostavam?
5) Como seus avós/bisavós/ costumavam cuidar de sua saúde? Que tipo de remédios eles usavam?
6) Peça a seu avô para lhe contar um causo e registre-o.
7) Como era o meio de comunicação mais comum que se usava na época de seu bisavô? Pergunte a vovó?
8) Qual era a profissão de seu avô/bisavô?
9) Como se chamava a moeda monetária nos tempo de se vovô/bisavô? Como era a forma de se comprar e pagar 
alguma mercadoria?
10) Pergunte ao seu avô como era o meio de transporte mais utilizado pelo seu bisavô.



I Seminário da Rede Internacional de Escolas Criativas - ANAIS  |   607    

•	 Confecção	de	maquetes,	imagens,	objetos	com	argila,	dobradura,	
jornais e sucatas de objetos relativos àquela época;

•	 Confecção	de	jogos	e	brinquedos	que	se	brincavam	naquela	época	
tais como: perna de pau, carrinho de rolimã, biloquê, vaivém, bo-
necas de pano, etc.;

•	 Promoção	de	cantos,	danças	e	peças	teatrais	com	base	em	jogos	de	
leitura e escrita das músicas e festas religiosa;

•	 Montar	 cenário	 (semelhante	 ao	 que	 fora	 visto	 no	Memorial	 do	
Cerrado – venda, casa, etc.) a partir dos objetos pertencentes aos 
familiares dos educandos e educadores e realizar uma exposição 
com todo o material confeccionado, convidando toda a comuni-
dade escolar para participar.

III Parte:

Avaliação do trabalho executado junto aos educandos, indagando a 
respeito de:

•	 O tema escolhido agradou?

•	 Todos os educandos participaram ativamente?

•	 Os objetivos propostos foram alcançados?

•	 As perguntas levantadas no início dos trabalhos empreendidos 
foram respondidas?

•	 As atividades propostas apresentaram alguns desafios? Estes fo-
ram vencidos? Como? - Os que não foram vencidos, como serão 
revistos? Registro de alguns encaminhamentos para tomada de 
decisão.

•	 Os conteúdos programáticos articulados com o tema foram esgo-
tados? Quais deles ainda precisam ser revistos?



608   |  ANAIS - I Seminário da Rede Internacional de Escolas Criativas

AVALIAÇÃO

As atividades desenvolvidas no projeto serão avaliadas continua-
mente para se perceber como os educandos estão interagindo com as ativi-
dades propostas. A avaliação será a partir da observação de comportamen-
tos e reações que serão anotados em relatórios que acompanharão todas as 
atividades desenvolvidas, bem como a partir da análise de resultados das 
atividades propostas como relatórios, painéis, objetos, peças teatrais, entre 
outros, já mencionados na metodologia. A avaliação será feita coletivamen-
te entre educadores e educandos.   

PERÍODO DE REALIZAÇÃO:

Agosto: Ida ao Memorial do Cerrado e utilização dos dias de planejamento 
dos professores para levantamento das atividades a serem executadas;

Setembro: Desenvolvimento da Iª Parte – 03 aulas;

Setembro: Desenvolvimento da IIª Parte – 17 aulas;

Outubro: Continuação do desenvolvimento da IIª Parte – 10 aulas;

Outubro: Desenvolvimento da IIIª Parte – 03 aulas.

RECURSOS MATERIAIS

•	 Ônibus	para	professores	e	alunos	visitar	o	Memorial	do	Cerrado;

•	 Massa	 para	modelar;	 Argila;	Material	 de	 sucata:	 panos,	 cordas,	
madeira, latas;

•	 TNT	para	cenário,	indumentárias;	

•	 Papel:	carmen,	cartolina,	chamex,	crepom,	etc.;

•	 Tinta	guache	e	pincéis,	lápis	de	cor,	canetinha,	pincel	atômico,	fita	
crepe, cola colorida.
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O círculo restaurativo como prática 
educativa no CEPAE/UFG

Sirley Aparecida de Souza1, UFG

1. INTRODUÇÃO

Pesquisas (ABRAMO, 2005); (SOUZA, 2012); (DAYRELL, 2005), 
recentes acerca do tema “juventudes” revelam um cenário impregnado de 
questões próprias dessa faixa etária, referentes a diversidade cultural-juve-
nil, gostos, espaços, enfim, o jeito de ser jovem. Esse contexto infere que os 
jovens conquistaram espaços no Brasil, especialmente na década de 1990, 
quando estudos emergiram buscando apreender as diversas questões que 
permeiam o universo juvenil da atualidade.

Ao pensar no jovem como cidadão, sujeito de direitos, capaz de ter 
um olhar próprio e participativo, que protagoniza escolhas que determi-
narão seu futuro, é natural que surja à seguinte reflexão: De que jovens 
estamos falando? 

Cabe ressaltar que no cenário contemporâneo onde prevalece a lógi-
ca desenfreada de consumo de produtos, símbolos e imagens, os jovens têm 
sido representados como hedonistas, consumidores compulsivos, agressi-
vos, predatórios, dotados de instintos indomáveis, por fim, inconsequentes 
e sem domínio de suas paixões.

Na literatura há várias definições do que é ser jovem. Não existe, no 
entanto, um consenso do que se entende por juventude ou mesmo perío-
do de vida em que ela acontece. Essa afirmativa é reforçada por Bourdieu 
(1983, p. 113), quando pontua “o que lembro é simplesmente que a juven-
tude e a velhice não são dados, mas construídos socialmente na luta entre 

1. Professora Assistente do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação/CEPAE  da Universidade Federal 
de Goiás/UFG. Mestre em Educação. Especialista em Criminologia. Pedagoga e Advogada Criminal. Atualmente, 
coordena a 2ª Fase do Ensino Fundamental. Email: sirleyaparecidadesouzade@gmail.com. 
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os jovens e os velhos. As relações entre a idade social e a idade biológica são 
muito complexas.”

Um dos fenômenos presentes nas sociedades contemporâneas refe-
re-se às diversas manifestações da violência juvenil, dentre os muros da 
escola. É notável, a violência escolar está na pauta de pesquisadores de todo 
mundo, pois, é questão concernente às relações entre jovens, educação e 
cultura. As produções acerca deste tema na forma de estudos e pesquisas 
recentes são de significativa relevância. Como observa Canezin Guimarães 
(2008, p. 7)

(...), sobretudo, porque os processos socioeconomico-culturais em curso 
nas sociedades contemporâneas apresentam novos desafios aos jovens e às 
agências educativas clássicas instituídas pelo papel de ‘produzir’ a formação 
de novas gerações. No mundo contemporâneo, a investigação sobre os jo-
vens em suas diferentes manifestações [inclusive tensões psicológicas e so-
ciais] grupais e individuais exige, em virtude das transformações operadas 
nas várias dimensões da vida cotidiana, esforços teórico-metodológicos dos 
estudiosos da temática o sentido de decifrar o que significa ser jovem, hoje.

A violência tem sido uma das faces da investigação sobre os jovens 
em suas diferentes e diversas manifestações. Essa problemática da violência 
tem se refletido nas escolas tornando-se, assim, uma preocupação constante 
dos profissionais que atuam na educação. Os agentes sociais que compõem 
este cenário de violências são em sua grande maioria adolescentes e jovens. 
Segundo Souza (2012) a ausência de regras claras ou mesmo a inflexibili-
dade na aplicação das mesmas são um dos fatores que geram insatisfação, 
violências e, até mesmo descrença na capacidade do gestor da instituição 
de ensino em restabelecer o respeito e a disciplina. Nesse sentido, pode-se 
inferir que as regras funcionam para orientar as ações humanas

As práticas restaurativas propõem uma mudança de enfoque: de um 
modelo punitivo para um modelo dialógico, em uma perspectiva bakhti-
niana. Segundo Bakhtin (1997, p.173), 

[...] entre enunciado e proposição, enigmática por diferentes razões se não 
considerarmos o fato de que é fora da relação de significação, no encon-
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tro entre as trajetórias dos interlocutores definidos como sujeitos sociais 
e psicológicos, e não só reduzidos ao estatuto de “sujeitos falantes”, que se 
constitui a legibilidade de suas respectivas posições.

Nesse sentido, a concepção de linguagem em Bakhtin irá contribuir 
e fomentar a prática restaurativa para a resolução do conflito por meio do 
diálogo. Melo (2002, p.06), corroborando com este entendimento, afirma 
que “é preciso, pois, buscar na historicidade do texto [contexto] a polisse-
mia, a polifonia. É preciso, pois, ouvir as vozes dos vários sentidos e dos 
vários sujeitos!”.

Contudo, a prática restaurativa possa ser uma via recente de resolu-
ção de conflitos, este exercício de resolução do conflito, por meio do diálo-
go, encontra fundamento na justiça restaurativa. Segundo Larrauri (2004, 
apud PALLAMOLLA, p. 57, 2009):

[...] a reparação é o suficiente [na perspectiva da responsabilização do dano] 
para que exista justiça, portanto não é necessário infligir dor ou sofrimento 
ao ofensor. Ademais, o acordo restaurador, além de reparar a vítima, opor-
tuniza a (re) integração do ofensor e a restauração da comunidade abalada 
pelo delito. 

No procedimento restaurativo busca-se a reconciliação das partes 
envolvidas no incidente: ofendido e ofensor. Os trabalhos pesquisados não 
evidenciaram que esta prática restaurativa acarretaria a redução da violên-
cia na escola, nessa perspectiva o trabalho com a estrutura dos Círculos 
têm se constituído em um grande desafio como prática educativa.  As inci-
vilidades contra pessoas, segundo Dupâquier (1999, apud ABRAMOVAY 
e RUA, 2002)  configurariam, respectivamente, em duas modalidades, a 
verbal (xingamentos e ameaças) e a física (empurrões).

No cotidiano escolar os agentes sociais (estudantes, professores e co-
ordenadores pedagógicos) buscam soluções práticas tencionando evitar e/
ou coibir o bullying e outras modalidades de violências. Todavia, bastaria 
implantar uma supervisão austera seguida de punições rígidas (do tipo to-
lerância zero) para solucionar o problema? Esse tipo de intervenção não 
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estaria contribuindo para acentuar o estigma social dentre crianças, adoles-
centes, jovens, mulheres, negros e pobres, promovendo disfarçadamente a 
exclusão social? O procedimento da prática restaurativa, com base na justi-
ça restaurativa seria uma possibilidade de intervenção positiva?

Nesta senda têm caminhado os projetos de extensão e pesquisa 
(sobre Violências na escola)  dentro do CEPAE. A iniciativa da pesquisa-
-ação consiste, exatamente, na tentativa de restaurar o convívio entre o(s) 
ofendido(s) e o ofensor, reparando o(s) dano(s) causado(s), facilitando a 
convivência entre estudante e professor, envolvendo alunos e alunas de Tra-
balho de Conclusão de Curso do Ensino Médio do CEPAE/TCC.

Esta concepção de restauração tem por fundamento a reflexão de 
valores como o respeito e a solidariedade por meio do gerenciamento da 
vergonha (admissão da vergonha) e da responsabilização. Assim, quando 
a violência é cometida ex surge questionamentos sobre o que fazer com o 
ofensor? Que pena deverá ser aplicada a ele? Quando a questão pertinente 
deveria consistir, no que podemos fazer para corrigir a situação? (ZEHR, 
2008 apud PALLAMOLLA, 2009, p.57).

A teoria sociológica analítica do sociólogo francês Pierre Bourdieu, 
serviu como lente, na perspectiva da compreensão da temática, aludida. 

2. ORGANIZAÇÃO DO CÍRCULO

Os participantes se sentam em cadeiras dispostas em roda, onde o 
centro fica vazio.  O formato circular significa que todos os agentes estão no 
mesmo nível hierárquico. A ideia é que os integrantes do Círculo sintam-se 
livres para expressar e revelar sentimentos e suas verdades sem medo de 
sofrer represálias. O processo do Círculo inclui a fala e a escuta. No decor-
rer da dinâmica o facilitador assegura a todos o respeito e o direito a fala. 

2.1. O bastão de fala

O bastão de fala é um objeto que passa de pessoa para pessoa ao re-
dor do Círculo. O detentor do bastão tem a oportunidade de falar. O parti-
cipante que detém o bastão de fala pode inclusive escolher ficar em silêncio. 
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3. CONCLUSÃO

Pode-se concluir que, a realização dos Círculos (tendo em vista que 
é necessário tempo) é uma possibilidade para ter um ambiente harmônico.  
Vale destacar que o Círculo em nenhum momento implica na querência de 
ausência de conflitos escolares, pois, os mesmos  fazem parte das relações 
entre qualquer individuo/os, o que se pretende é na forma do dialogismo, 
referenciado por Bakhtin, implantar a ideia da justiça restaurativa na escola.
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O ensino do judô como possibilidade para 
a minimização da violência escolar

Orozimbo Cordeiro Jr.1, CEPAE/UFG

Sônia Santana da Costa2, CEPAE/UFG

RESUMO

Nesse projeto propomos desenvolver uma pesquisa que aborde a violência no ambiente es-
colar e a importância deste espaço educativo como lócus que pode favorecer a diminuição 
da violência. Para tanto, pretendemos desenvolver uma atividade de pesquisa, tendo como 
referencial a pesquisa-ação-crítica, tomando como princípio a necessidade de intervirmos 
na realidade de forma concreta e objetiva, utilizando como conteúdo o ensino do judô, re-
jeitando as formas tradicionais de seu ensino baseado na hierarquia, e disciplina militarista, 
bem como os aspectos do esporte de rendimento. Propomos o ensino do judô baseados 
numa reconstrução de seus valores ao longo da história.

Palavras-chave: Educação Básica; Prevenção à Violência; Judô. 

Atualmente nas escolas não é raro os relatos que envolvem crianças 
e adolescentes que são agredidos, humilhados e xingados por colegas em 
ambiente escolar, seja na sala de aula ou fora dela. Essa prática de violência 
nas escolas ficou conhecida como bullying, e tornou-se uma prática social 
potencializada com a utilização de ferramentas da internet e outras tecno-
logias de informação e comunicação (TIC’s), e recebeu o nome de cyber-
bullying, que é a prática da violência realizada através da internet que busca 
humilhar e ridicularizar os alunos, pessoas desconhecidas e também pro-
fessores perante a sociedade virtual. Desta forma, é possível perceber que 
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2.  Professora Adjunta e vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Ensino na Educação Básica/PPGEEB, do 
Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação/CEPAE da Universidade Federal de Goiás. Orientadora desta 
pesquisa. ssc444@gmail.com.br



618   |  ANAIS - I Seminário da Rede Internacional de Escolas Criativas

a escola sofre os reflexos da violência que acontece de forma generalizada 
em nossa sociedade.

É preciso reconhecer, no entanto, que a televisão é um dos meios de 
comunicação que, devido à de quantidade de telespectadores, é a, que mais 
difunde a violência física através de filmes, noticiários, sobre esportes de 
lutas, como as artes marciais para criança e adolescentes. 

Como chegar a um consenso sobre o que é violência? Quais suas 
causas? Que medidas deveriam ser tomadas para a resolutividade de um 
caso específico? Que medidas de prevenção poderiam ser adotadas para 
que fatos semelhantes tivessem o seu número de ocorrência diminuído 
em ambiente escolar? Essas são algumas das questões presentes no sistema 
educacional.

As consequências geradas pela violência é que ela desestrutura o en-
sino e a aprendizagem na escola, pois ela dificulta a interação entre alunos, 
professores, gestores, funcionários e pais. 

Consideramos que uma parcela significativa dos atos de violências 
físicas ocorrem fora da visão dos adultos e/ou responsáveis pela escola e 
que parte das vítimas não reagem. Podemos supor este fenômeno pode le-
var os gestores, pais professores e funcionários a subestimarem a sua ocor-
rência e não interferirem de forma suficiente para a interrupção ou redução 
da violência. No caso da escola, é necessário a realização de pesquisas que 
busquem as estratégias de intervenção e minimização das violências físicas 
entre os alunos.

Em nossa justificativa consideramos que no campo educacional é 
amplamente discutido o papel que a educação e a educação física cumprem 
na sociedade, bem como a possibilidade da construção de uma teoria capaz 
de fornecer elementos que possam contribuir com a transformação indi-
vidual e social a partir da instrumentalização e qualificação do aluno para 
que ele esteja integrado e permaneça na escola. 

A visão de totalidade do aluno se constrói à medida que ele faz uma síntese, 
no seu pensamento, da contribuição das diferentes ciências para a expli-
cação da realidade. Por esse motivo, nessa perspectiva curricular, nenhu-
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ma disciplina se legitima no currículo de forma isolada. É o tratamento 
articulado do conhecimento sistematizado nas diferentes áreas que permite 
ao aluno constatar, interpretar, compreender e explicar a realidade social 
complexa, formulando uma síntese no seu pensamento à medida que vai 
se apropriando do conhecimento científico universal sistematizado pelas 
diferentes ciências ou áreas do conhecimento (SOARES et al, 2009, p. 30).

Nossa intenção é de proporcionar aos alunos uma compreensão bá-
sica acerca de alguns dos aspectos históricos e sociológicos da construção 
do judô como elemento da cultura corporal humana, utilizando da lingua-
gem corporal, procurando retraçar as lutas desde as suas origens, abordan-
do os fatores sociais, políticos e econômicos que determinaram seu desen-
volvimento histórico até nossos dias, oferecendo elementos que ampliem 
a consciência dos alunos, no sentido de que eles assumam o seu papel de 
sujeitos históricos, construindo uma perspectiva contrária a violência física 
no ambiente escolar.

Consideramos importante em nosso objetivo geral a meta de sis-
tematizar uma proposta teórico-metodológica na perspectiva histórico-
-crítica para o ensino do judô que auxilie a redução de violências físicas 
na escola. Consequentemente desenvolvermos ações que: 1) Adequem os 
elementos constitutivos do judô em aspectos sociais, culturais, assim como 
sobre os aspectos técnicos e táticos para que estejam orientados na pers-
pectiva educacional preventiva à violência, 2) Possibilitar aos alunos(as) a 
prática do judô e a aprendizagem de seus fundamentos, princípios técnicos 
e regras, refletindo criticamente sobre estes, 3) Realizar uma contextualiza-
ção do judô na atualidade, considerando suas relações com a prática social 
global (economia, artes, politica, meios de comunicação, lazer etc.) em nos-
sa sociedade, considerando a realidade do aluno(a); 4) Realizar um levan-
tamento das incidências de violência física ocorridas na escola através de 
relatórios ou registros, feitos pela equipe escolar, 5) Confeccionar material 
didático para o ensino do judô em ambiente escolar, a partir da pesquisa re-
alizada na escola e experiências profissionais realizadas em outros campos, 
6) Realizar um seminário para apresentar uma proposta de sistematização 
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do judô no contexto educacional para professores de escola pública na rede 
estadual e municipal de educação.

Em relação ao penúltimo e último item do parágrafo acima citado, 
entendemos que essa trabalho auxiliará a sistematizar o conteúdo de ensi-
no que trata do judô, trará novas perspectivas de ação para professores de 
educação física e docentes em geral.

Consideramos com hipótese que o judô em uma perspectiva educa-
cional auxilia na redução de violência física no ambiente escolar. Esta pes-
quisa possui o envolvimento institucional do Programa de Pós-Graduação 
em Ensino na Educação Básica (PPGEEB), do Centro de Ensino e Pesqui-
sa Aplicada à Educação (CEPAE) da Universidade Federal de Goiás e da 
Secretaria Municipal de Educação, tendo a Escola Municipal Residencial 
Itaipu como local da pesquisa. Pretendemos desenvolver uma atividade de 
pesquisa, tendo como referencial a pesquisa-ação-crítica, tomando como 
princípio a necessidade de intervirmos na realidade de forma concreta e 
objetiva, utilizando como conteúdo o ensino do judô, rejeitando as formas 
tradicionais de seu ensino baseado na hierarquia, e disciplina militarista, 
bem como os aspectos do esporte de rendimento. Propomos o ensino do 
judô baseados numa reconstrução de seus valores ao longo da história.

O conteúdo das aulas constam em um programa de ensino e nos 
planos de aula que foram entregues a Escola Municipal Residencial Itaipu. 
As aulas acontecerão aos sábados no Programa Escola Aberta que funciona 
na escola. 

Os sujeitos desta pesquisa são aluno(as) do Ensino Fundamental que 
preferencialmente tenham: 1) reclamações, relatórios, advertência devido 
ao comportamento agressivo com relação a outros alunos, professores e 
funcionários da escola, 2) alunos que queiram participar de forma volun-
tária, sem nenhum ônus, de um projeto de pesquisa, 3) apresentarem o 
termo livre esclarecido devidamente assinado pelos pais e/ou responsáveis, 
cientes da participação do filho nesse estudo e o termo de assentimento.

Os instrumentos de coleta das informações serão aulas gravadas em 
vídeo e fotografadas, as descrições das rotinas do trabalho pedagógico re-
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alizadas no diário de campo, entrevistas gravadas (áudio) com a diretora, 
coordenadora pedagógica, os(as) professores(as), os(as) funcionários(as), 
pais e/ou responsáveis. Estas aulas servirão de base para a análise e sistema-
tização da proposta a ser elaborada. Durante o projeto será elaborado um 
portfólio contendo dados, imagens e relatórios sobre o que foi produzido. 
A instituição escolar terá acesso ao material que for produzido e a proposta 
pedagógica elaborada sobre o ensino do judô nas escolas.
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O frescobol nas aulas de Educação Física 
do CEPAE: possibilidades pedagógicas 

de um  jogo fora de seu “habitat” natural

Alcir Horácio da Silva1, CEPAE/UFG
Alexandre Magno Guimarães2, UNIFAP

INTRODUÇÃO

O frescobol é um jogo tipicamente praticado nas orlas marítimas 
de várias cidades litorâneas do Brasil. Foi inventado no Brasil, no bairro 
de Copacabana, por volta dos anos de 1945 e 1946, após o término da II 
Guerra Mundial. Seu Idealizador foi Lian Pontes de Carvalho que residia 
no bairro e numa rua em frente à praia de Copacabana, na Avenida Atlân-
tica. Possui como implementos raquetes de madeira e/ou fibra e bolas de 
borracha.  É jogado por dois jogadores ou mais, que afastados numa deter-
minada distância, devem manter a bola no ar, passando um para o outro, 
o maior tempo possível, sendo esse o seu princípio básico. Seu estilo coo-
perativo agrada os seus praticantes, pois é um jogo que quebra a lógica da 
disputa do “um contra o outro” e enfatiza o jogo do “um com o outro”.

Atualmente esse jogo, que começou de forma lúdica, tem despertado 
interesse de pessoas, de variados gêneros e de várias faixas etárias, pelos be-
nefícios na melhoria das valências físicas de força, resistência, coordenação 
motora, agilidade, entre outras, bem como na melhoria das funções car-
diopulmonares e respiratórias, se configurando como um jogo que produz 
benefícios aeróbicos ao seu praticante. 
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No ano de 2012, durante o planejamento pedagógico da subárea 
de Educação Física do CEPAE, o professor Alexandre Magno Guimarães, 
membro da Subárea de Educação Física, na escala de jogos e brincadeiras 
e esportes, procurou proporcionar aos alunos da 2ª Fase do  Ensino Fun-
damental  novas possibilidades de jogos e esportes, além dos hegemonica-
mente trabalhados nas aulas de Educação Física.

Neste sentido, o objetivo traçado e alcançado pelo professor foi o de 
propor aos alunos uma vivência em outros esportes e jogos, desde sua his-
tória até a sua vivência corporal nas modalidades, ou seja, sua prática. Essa 
necessidade foi defendida pelo professor Alexandre, pois, por muito tempo, 
os espaços disponíveis para que as crianças pudessem realizar seus jogos e 
suas brincadeiras eram as ruas, os quintais, as calçadas, os terrenos baldios, 
parques e praças, lugares que exploravam usando toda a sua criatividade e 
imaginação, experimentando situações de aprendizagem importantes no 
processo de desenvolvimento global (NETO, et al, 2004).

Assim, diante das transformações ambientais os educadores cami-
nham no consenso de que é preciso que seja feita uma reavaliação no papel 
dos profissionais voltados a educação e também da escola. Novas atitudes 
docentes se tornam necessárias diante das realidades do mundo contempo-
râneo. E preciso que o professor possa ajustar sua didática as novas realida-
des da sociedade. (Libâneo, 2010)

Considerando a importância e o significado que o jogo, o brincar, 
o movimento, tem na formação motora, intelectual, emocional e social da 
criança e que essa ação a cada geração assume novas formas e possibilida-
des devido às mudanças ambientais, nós, profissionais da educação física, 
devemos a todo instante entender essas mudanças e aprimorar nossa prá-
xis. Aos professores de educação física é necessário uma adequação dos 
conteúdos  procurando atender as diversidades culturais e as diferenças 
existentes de cada ser humano, para formar cidadãos participantes em to-
das as esferas da sociedade.

A partir desta experiência que resultou em trabalhos publicados em 
congressos e que teve grande aceitação e excelentes resultados com os alu-
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nos, o professor Alexandre se mostrou disposto a ministrar uma disciplina 
eletiva no Ensino Médio de Esportes de Raquetes, pois observou que os 
alunos gostavam de jogar tênis de mesa e que, portanto, poderiam também 
gostar de outras modalidades de raquetes, como tênis, badmington, padle, 
squash, quimbol, entre outras e me convidou para que eu ministrasse o 
frescobol, pois sabia que eu era praticante deste jogo e que poderia contri-
buir nas discussões da disciplina. Obviamente, pela quantidade de jogos 
de raquetes, os conteúdos não poderiam ser aprofundados pelas questões 
temporais e por outras circunstâncias que dizem respeitos aos materiais e 
implementos dos jogos a maioria, muito caro e de difícil aquisição pelos 
praticantes.

No desenvolvimento das aulas de frescobol na disciplina percebi o 
interesse e a satisfação dos alunos em praticá-lo e resolvi, a pedido deles, 
oferecer uma disciplina de raquete, no ano seguinte, somente com o fresco-
bol.  Para minha surpresa, a disciplina, que oferecia 25 vagas, foi preenchi-
da com 33 alunos e, segundo informação da secretaria do colégio, muitos 
solicitaram inscrições, sem, contudo, ser permitido.

Estavam pra mim colocados alguns desafios: como introduzir um 
esporte tipicamente praiano numa aula de Educação Física numa escola, 
onde as aulas são, predominantemente, numa quadra? E mais: como mi-
nistrar um conteúdo que jamais ministrara e elaborar um planejamento 
pedagógico que desse conta de cumprir com os elementos pedagógicos e 
metodológicos da disciplina? Portanto, o desafio estava lançado: desenvol-
ver uma pedagogia para o ensino do frescobol nas aulas de Educação Física.

Em princípio, o desafio não parecia tão difícil de ser superado, pois 
era praticante há muito tempo do jogo e já conhecia a grande maioria dos 
seus  fundamentos. Entretanto, se por uma lado a prática me favorecia, 
faltava uma sequência pedagógica que pudesse despertar o interesse dos 
alunos, pois como eles não tinham a vivência do jogo, poderiam ficar 
decepcionados e desistirem da disciplina logo no início. O que fazer?

Busquei na literatura referencial que pudesse me auxiliar na elabo-
ração de uma metodologia de trabalho e na construção de uma ementa 
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para a disciplina. Meu desespero aumentou quando percebi que havia farto 
material que tratava sobre o histórico do jogo, alguns artigos que citavam o 
frescobol como um esporte praticado nas praias e apenas dois  trabalhos de 
conclusão de curso elaborados por acadêmicos de Educação Física na Uni-
camp3 e na ESEFFEGO (Escola Superior de Educação Física e Fisioterapia 
do Estado de Goiás)4. 

A partir dessas consultas elaborei uma ementa para a disciplina Es-
porte de Raquete Frescobol5 e apresentei um plano de curso para atender 
ao objetivo da ementa. Os conteúdos foram variados e  davam ênfase aos 
fundamentos básicos do jogo. A metodologia foi também diversificada com 
aulas teórico-práticas com a utilização de várias fotografias e vídeos e a 
avaliação contou com aspectos da assiduidade, pontualidade, participação 
e produção intelectual (elaboração de textos, provas, dentre outros).

CONSTRUINDO UMA METODOLOGIA TEóRICO-PRÁTICA DE 
TRABALHO...

Na primeira aula com alunos do Ensino Médio na disciplina Esporte 
de Raquete Frescobol foi apresentado o plano de curso da disciplina e os 
objetivos que pretendíamos alcançar ao oferecer uma disciplina fora do seu 
“habitat” natural. 

Como toda aula que envolve jogo ou esporte, os alunos ficaram an-
siosos para irem para a quadra praticá-lo. Não foi diferente com o fres-
cobol. Entretanto, precisava fazer com que os alunos compreendessem a 
filosofia do jogo, os manejos com as raquetes e um pouco do histórico para 
que eles fossem para a quadra com uma mínima compreensão do jogo. 

3. O Trabalho de Conclusão de Curso intitulado INTRODUÇÃO DOS ESPORTES DE RAQUETE NAS AULAS DE EDUCA-
ÇÃO FÍSICA ESCOLAR: uma visão segundo a cultura corporal do movimento de VANESSA NASCIMENTO COPELLI 
foi apresentado na Faculdade de Educação Física da Unicamp no ano de 2010.

4. Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação intitulado Jogos Cooperativos: Perspectivas para a Formação 
Humana de Thiago Gonçalves Dias da Costa apresentado na Escola Superior de Educação Física e Fisioterapia do 
Estado de Goiás na Universidade Estadual de Goiás no ano de 2014.

5. Compreender o esporte frescobol  como manifestação da cultura corporal e como uma prática educativa de 
desenvolvimento pessoal e social que pode contribuir para a melhoria da educação, da cultura, do lazer, da saúde, 
da comunicação, da sociabilização dos indivíduos.



I Seminário da Rede Internacional de Escolas Criativas - ANAIS  |   627    

Utilizei várias fotografias, vídeos, reportagens. Demonstrei, com o mane-
jo da raquete, os fundamentos básicos e os nomes dos variados golpes da 
raquete na bola. Esta preocupação se fundamentou na minha experiência, 
pois os alunos precisavam ter prazer e satisfação em realizar qualquer ati-
vidade esportiva ou jogo para continuá-la. A partir daí fomos pra quadra 
e realizamos várias atividades com as raquetes e as bolas com o intuito de 
aproximar os alunos do jogo. Farei uma descrição simples da sequência 
pedagógica que foi utilizada nas aulas.

•	 Momento de conhecimento dos materiais de jogo bolas e raque-
tes: solicitei que cada aluno pegasse uma raquete e as escolhesse 
de acordo com a empunhadura e o peso que fossem a mais agra-
dáveis para ele. A seguir me posicionei em frente a eles e expliquei 
os dois golpes básicos na bola: Forehand ou direita (golpe dado 
com a mão direita em  um dos lado da raquete, no lado direito e 
Backhand ou esquerda (golpe dado com a mão direita, mas com o 
outro lado da raquete, no lado esquerdo). Dois destaques: o mate-
rial utilizado nas aulas foi todo de minha propriedade e  os nomes 
em inglês foram apropriados do tênis.

•	 Após essa explicação foram realizadas várias atividades de contro-
le e domínio da bola com a raquete. As atividades eram realizadas 
paradas ou em movimentos diversos com a utilização de cones. 
O principal objetivo foi o de controlar a bola sob seu domínio, 
quicando-a na raquete, em alturas diversas, e alternando nos dois 
lados da mesma. 

•	 Em seguida foram realizadas atividades de pequenos jogos entre 
duplas em que a bola deveria ser lançada para o outro jogador 
após um primeiro quique no chão, numa quadra dividida em 
duas, num determinado espaço. Seria parecido com um jogo de 
tênis sem a rede, mas que teria o objetivo de somente passar a 
bola pro outro jogador e assim sucessivamente, para enfatizar os 
golpes ensinados. Quando todos já aparentavam ter domínio so-
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bre os golpes realizamos uma competição, ou seja, um jogador 
poderia “matar” o ponto, ou seja, dificultar a devolução do  outro 
jogador e assim continuar na quadra. O jogador que não conse-
guisse devolver a bola nos limites da quadra determinada teria 
que dar lugar a outro.

•	 Depois de seguidas aulas e percebendo a evolução do domínio, 
do equilíbrio e do manejo da raquete partimos finalmente para 
o jogo propriamente dito. Apresentamos uma distância inicial de 
mais ou menos 3 m entre os jogadores e pedimos que eles tentas-
sem jogar a bola para o companheiro sempre enfatizando que eles 
deveriam manter a bola o maior tempo no alto para cumprir com 
o objetivo do jogo. À medida que eles fossem dominando o jogo 
poderiam aumentar a distância até mais ou menos 7 m. O resto 
seria questão de repetição das atividades, ou seja, praticar as ações 
em outras aulas até conseguir êxito no jogo.

OS RESULTADOS ALCANÇADOS COM A DISCIPLINA...

O interesse despertado pelos alunos com a prática do frescobol nas 
aulas da disciplina Esporte de Raquete Frescobol me indicou a possibili-
dade de realizar um torneio interno com o objetivo de incentivar a prá-
tica deste jogo. A possibilidade tornou-se realidade quando os professo-
res Régis Henrique Silva e Lusirene Costa Bezerra Duckur6, responsáveis 
pela disciplina Eletiva no Ensino Médio Esporte na Escola: Organização 
de Eventos me apresentaram a proposta de organizar, com a turma deles, 
um Evento chamado Equilibra dentro da escola, e me perguntaram se eu 
aceitaria que fosse o frescobol um dos esportes do evento. Aceitei na hora o 
convite, e daí nasceu o I Torneio de Frescobol do CEPAE, que contou com 
a participação de alunos do Ensino Médio de várias faixas etárias e variados 
gêneros. Destaca-se que o Evento teve uma excelente avaliação dos alunos.

6.  Professores da Subárea de Educação Física responsáveis pela Disciplina Eletiva no Ensino Médio  Esporte na 
Escola: Organização de Eventos.
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Foto: Alunos e professores participando e participantes do I 
Torneio de Frescobol no CEPAE
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 Outro produto proporcionado pela disciplina Esporte de Raque-
te Frescobol foi apresentado no CIRcula7. Foi ofertada neste evento, para 
alunos da 2ª fase do Ensino Fundamental, uma oficina de frescobol com 
excelente avaliação dos alunos.

Foto: alunos da 2ª fase do Ensino Fundamen-
tal participando e participantes da Oficina de 
Frescobol

7. CIrCULA  é um projeto de extensão do CEPAE de  MOSTRA DE CIÊNCIA, CULTURA E ARTE, coordenado pela Profª 
Dra. Célia Sebastiana da Silva.
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Esses produtos e as avaliações que temos feito da disciplina Esporte 
de Raquete Frescobol, me indicam que são muitas as possibilidades peda-
gógicas do jogo nas aulas de Educação Física. E é neste sentido que continu-
aremos a ministrar a disciplina neste ano letivo de 2014 no Ensino Médio e 
nas aulas de Educação Física da 2ª fase do Ensino Fundamental.
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O jogo como metodologia de ensino 
aprendizagem em ecologia

Larissa de Mello Evangelista1, CEPAE/UFG

INTRODUÇÃO

Jogo é o que o vocábulo científico denomina atividade lúdica, é con-
siderado como uma atividade que imita ou simula uma parte do real. Pos-
sui a capacidade de interagir com a realidade, inserindo o participante no 
tema que é proposto (BROUGÈRE, 1998). Os jogos e brincadeiras estão 
relacionados à existência das regras. Não é possível, jogos e brincadeiras 
sem regras e para se brincar, necessariamente deve acontecer um acordo 
sobre elas. 

Segundo Huizinga (2001), como o jogo é uma situação livremen-
te aceita (ninguém brinca realmente, sendo obrigado) e as normas o rege, 
pode-se dizer que em uma ocasião de jogo/brincadeira, a regra também 
deve ser livremente aceita. Sua validade decorre da aceitação por todos 
aqueles que brincam. O equilíbrio entre as duas principais características, 
o ludismo e o elemento educativo, define a aplicação e os objetivos do jogo 
educativo. Soares (2004) afirma que, qualquer jogo ou brinquedo é uma 
fonte natural de atração para a maioria dos adultos. O adulto joga ou brinca 
diferente da criança, com conotações diversificadas. 

O intuito deste trabalho foi utilizar-se do jogo no processo ensino 
aprendizagem de conteúdos de Ecologia nas aulas da disciplina de Biologia. 
Os conteúdos de Ecologia foram escolhidos para serem trabalhados ludi-
camente devido serem mais cotidiano para os adolescentes, o que facilita o 
trabalho e também auxilia na participação de todos, pois conforme Dohme 
(2003) algumas características são próprias do jogo como: a liberdade de 

1. Professora de Ciências – CEPAE/UFG. Mestre em Educação em Ciências e Matemática - UFG. E-mail: larissamello-
evangelista@gmail.com
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participar, a separação dos fenômenos do cotidiano, a existência de regras 
a serem seguidas, o caráter fictício ou representativo, a limitação no tempo 
e no espaço e o caráter não sério. 

Assim os alunos, adolescentes, sentem-se mais responsáveis pelo 
próprio trabalho.

O LÚDICO E O PROCESSO ENSINO APRENDIZAGEM EM ECOLOGIA

A produção de material didático diverso e diferente, como, cartilhas, 
livros de historinha, teatros, etc., é uma tentativa de se trabalhar o lúdico no 
processo ensino aprendizagem nos conteúdos de Ecologia. O teatro tam-
bém é uma forma lúdica muito utilizada, principalmente, através de histó-
rias contadas de forma quase real e engraçada o teatro se torna um grande 
aliado. De acordo com Guerra et al (2004) o teatro vem sendo utilizado não 
apenas como espetáculo, mas como estratégia educacional lúdica. “O tea-
tro de fantoches é o que mais alegra e sensibiliza a criançada por transmitir, 
de uma forma simples e direta, a mensagem de cuidar do nosso ambiente”. 
(GUERRA et al, 2004).

Levando-se em conta o Projeto Pedagógico de uma escola pública 
federal situada no município de Goiânia-Go, os conteúdos de Ecologia são 
trabalhados no 3º ano do Ensino Médio. Para realização deste trabalho 
houve a participação das duas turmas da referida série desta instituição.

Dividiu-se cada uma das turmas em 5 grupos constando 6 alunos 
em cada grupo, totalizando 10 grupos. Foi explicado como ocorreriam os 
trabalhos. Cada grupo deveria elaborar um jogo utilizando-se conteúdos 
de Ecologia e que teriam 6 aulas para elaborá-lo. Todo o processo de elabo-
ração deveria ocorrer durante as aulas, somente as pesquisas poderiam ser 
feitas em casa. Os conteúdos foram expostos de forma resumida em 2 aulas 
e os grupos escolheram o que queriam trabalhar. 

O material utilizado para a pesquisa e produção dos jogos, foi forne-
cido pela professora, e também pela pesquisa dos alunos ao longo do traba-
lho. No final cada grupo apresentou seu jogo e jogou com os colegas. Para 



I Seminário da Rede Internacional de Escolas Criativas - ANAIS  |   635    

obtenção dos dados e sua respectiva análise foram utilizados observações e 
registros em diário de campo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Segundo Brougère (1998), o jogo contribui indiretamente à educa-
ção, permitindo ao aluno relaxado ser mais eficiente em seus exercícios 
e em sua atenção. Percebeu-se que os alunos antes do início da atividade 
quando a atividade foi explicada apresentaram-se insatisfeitos e sem von-
tade de fazer. Assim que os grupos foram se formando a vontade de uns 
contagiava a de outros.

Soares (2004) afirma que interesse é algo, sobretudo pessoal e não 
material e um mesmo assunto ou objeto pode gerar diferentes interesses, 
de acordo com sua apresentação e manipulação. Indicando-se assim, pos-
sibilidades práticas e ilimitadas de motivação de uma pessoa. No processo 
educativo, há a necessidade inerente de um diálogo, troca e intercâmbio 
entre o educador e o educando. Caso contrário a aula transforma-se num 
monólogo cansativo e sem função.

O uso da atividade lúdica no processo ensino aprendizagem favorece 
essa situação de diálogo, troca e intercâmbio entre o educador e o edu-
cando (HUIZINGA, 2001). Isso porque o professor sai de uma posição de 
destaque, sendo inserido dentro do processo de criação e descoberta ocor-
rendo uma aproximação entre o aluno e o professor. E foi o que realmente 
aconteceu, os alunos passaram a procurar mais a professora para retirarem 
suas dúvidas e conversarem sobre as ideias e vontades que tinham para a 
elaboração do jogo.

Com essa aproximação há o melhoramento da aprendizagem por 
parte dos alunos. Isso porque surge uma situação de confiabilidade, carac-
terizada pela valorização do aluno. Há que se considerar também que a situ-
ação lúdica de ensino cria um clima de amizade entre o aluno e o professor 
e da mesma forma que uma aversão dificulta a aprendizagem, a amizade 
a favorece. Além disso, pode-se notar um aumento do interesse em sala 
de aula, melhoria da disciplina e na relação professor-aluno, mostrando-se 
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mais próxima e facilitada, já que o professor percorre os grupos em sala de 
aula, diminuindo dúvidas durante os trabalhos (SOARES, 2004).

Os alunos em seus grupos passaram a se comunicar mais com o pro-
fessor e com os outros grupos, resolvendo problemas comuns. Aumentou 
consideravelmente a presença na biblioteca à procura de informações cor-
relatas, fora do horário de aula, o que denota um aumento considerável do 
interesse no assunto.

Se considerarmos a criatividade, como uma característica a ser tra-
balhada, desmistifica-se a idéia de que ser criativo é possuir um dom divi-
no. Assim, no processo educacional é fundamental o papel do professor no 
trabalho de tal característica. O que se observa é que nosso sistema educa-
cional está voltado ainda para a reprodução do conhecimento, ao invés de 
preparar o aluno para a produção de idéias e de conhecimentos, que carac-
teriza o pensamento criativo (SOARES, 2004).

A criatividade foi demonstrada de forma clara nos grupos, pois du-
rante a elaboração dos jogos pesquisaram sobre os tipos de jogos existentes 
e também as formas de elaborá-los, utilizaram materiais reciclados e re-
cicláveis, como tampinha de garrafa, jornal, garrafa pet, etc. Elaboraram 
jogos de tabuleiro, três grupos elaboraram o tipo de jogo descrito. Três gru-
pos elaboraram um jogo do tipo perguntas e respostas. Dois grupos fizeram 
jogos de cartas onde havia um apresentador e os convidados e os outros 
dois grupos elaboraram jogos de computador.

Nos jogos de tabuleiro foram trabalhados os seguintes conteúdos: 
Relações ecológicas, Fluxo de energia na natureza e Cadeia e teia alimentar. 
Aqui os alunos relacionaram aos jogos de tabuleiro presentes no mercado, 
tendo um caminho a ser seguido e quem chegar primeiro ganha o jogo. No 
caminho existiam adversidades que faziam com que retornasse ao início ou 
voltassem casas. As perguntas eram feitas ao longo do caminho percorrido; 
em um dos jogos as perguntas se diferenciam em fáceis, médias e difíceis 
de acordo com a cor da casa em que o jogador parava. Para caminhar no ta-
buleiro utilizaram peças e para jogar os números usaram dados; estas peças 
e dados foram compradas ou feitas pelos próprios alunos reaproveitando 
materiais.
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Os jogos do tipo perguntas e respostas relacionavam-se aos conte-
údos de Relações ecológicas, Ciclos biogeoquímicos e Todo o conteúdo 
de Ecologia. Neste tipo de jogo era necessário dividir dois grupos e cada 
um fazia pergunta para outro, se acertasse ganhavam pontos e se errasse 
pagava uma prenda descrita nas cartas, em um dos grupos a prenda era 
receber uma torta no rosto, assim como em um programa de televisão. O 
interessante deste tipo de jogo é que os grupos deviam trabalhar juntos, um 
ajudando o outro, e quem ganhava era o grupo e não um só.

Diferentemente do descrito acima, no jogo de cartas cada aluno 
era responsável por si, para isto retirava uma carta e um fazia a leitura da 
pergunta, este era chamado de apresentador, caso ele acertasse ganhava os 
pontos. Em um dos jogos se o aluno errasse perdia parte dos pontos, no 
outro jogo o aluno não ganhava o ponto da pergunta. Ao final ganhava 
quem tinha mais pontos. Os conteúdos aqui trabalhados foram: Cadeia e 
teias alimentares e Relações ecológicas.

Os dois grupos que elaboraram os jogos de computador utilizaram a 
mesma técnica que a do Quiz, jogo em que existem as perguntas e as alter-
nativas, e a alternativa correta deve ser clicada para passar para a próxima 
pergunta; ganha quem conseguir chegar ao final das perguntas. Neste tipo 
de jogo um grupo trabalhou os conceitos básicos de Ecologia e o outro tra-
balhou todo o conteúdo de Ecologia.

Dohme (2003) afirma que os poucos estímulos dado estão mui-
to mais voltados para possibilidade de altos salários proporcionados pela 
criatividade, do que necessariamente para um desenvolvimento cognitivo. 
Assim o exercício da fantasia e da imaginação leva à elaboração do pensa-
mento que proporciona o desenvolvimento intelectual, pois o processo de 
criação exige um uso constante do raciocínio e da inteligência. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Percebeu-se que quando os jogos são utilizados no ensino, a criativi-
dade é uma característica que é despertada e sofre um aumento gradativo, o 
que deve ser continuamente estimulada. A relação professor/aluno e aluno/
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aluno melhorou significativamente, favorecendo o processo ensino apren-
dizagem neste conteúdo e nos outros.

Os conteúdos de Ecologia foram trabalhados de forma prazerosa 
para os alunos, tornando-os participante ativos do processo ensino apren-
dizagem destes conteúdos, aumentando, assim, a vivência deles.
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O lúdico e a abordagem 
do conhecimento matemático

Élida Ferreira da Silva1

Marcello Lucas2

A Matemática se faz presente no cotidiano das pessoas às quais nas 
suas atividades diárias, mesmo de forma instintiva na maioria das vezes, 
analisam, codificam, quantificam, contam, interpretam, ordenam, fazem 
generalizações e estabelecem relações e assim fazem uso de características 
inerentes do conhecimento matemático. 

Ao longo da história, a necessidade de se afastar das ambiguidades 
da língua materna que podem levar a outras interpretações e compreen-
sões, diferentes daquilo que foi dito e comunicado, a linguagem matemática 
destituiu os conceitos matemáticos de qualquer associação com o contexto. 
Embora esse afastamento tenha permitido conferir a essa linguagem alto 
grau de generalização fez com que seu ensino, na maioria das escolas, fosse 
centrado na aquisição da linguagem matemática e no rigor das demonstra-
ções. Ao desenvolver o ensino sob essa perspectiva contribuiu para que o co-
nhecimento matemático tornasse estigmatizado, para a maioria das pessoas, 
que o considera algo de difícil aprendizagem e para alguns privilegiados.

Embora a Matemática esteja presente no cotidiano das pessoas, seu 
ensino, porém, ainda permanece, na maioria das escolas, centrado no for-
malismo, no rigor das demonstrações e nas aulas expositivas. Essa forma 
de abordar e explorar o conhecimento matemático fez, ao longo do tempo, 
com que uma parte significativa dos educandos desenvolvesse um senti-
mento de repulsa a seu estudo e, manter o ensino dessa forma, contribui 
para que esse sentimento surja e se mantenha nessa geração de educandos. 

1. Professora do CEPAE/UFG – elidaueg@gmail.com

2. Professor do CEPAE/UFG – marcellolucas@gmail.com
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Modificar a postura do aluno frente ao conhecimento matemático e 
ao ensino da Matemática perpassa, entre outros aspectos, pela necessidade 
de resgatar no educando a alegria de se ver compreendendo e aprendendo 
Matemática e em modificações na postura e formação inicial e continuada 
dos professores.

Atualmente, um dos grandes desafios enfrentado pelo ensino dessa 
disciplina nas escolas de hoje é o de resgatar a alegria do aluno percebendo-
-se capaz de compreender, aprender e a utilizar a Matemática não apenas na 
escola, mas também no seu cotidiano; ampliar a formação dos professores 
de matemática e capacitá-los para o uso de metodologias que vão além da 
linguagem matemática e que possam relacionar esse conhecimento com os 
diversos contextos socioculturais.

Apresentar o conhecimento matemático de um modo diferente da-
quele centrado nas demonstrações e no formalismo da sua linguagem ca-
racterística para então, contextualizá-lo através atividades lúdicas como jo-
gos e brincadeiras educativas, pode ser uma das estratégias capaz estimular 
os alunos a fazerem uso desse raciocínio contextualizado para abordar a 
matemática, pois a contextualização ajuda-os “[...] a reduzir a complexida-
de da repre sentação simbólica3 [...]” (JANVIER, apud MOYSÉS, 1997, p. 
78), lhes possibilitando irem “[...] diretamente às relações fundamentais, 
simplificando ou dispensando, muitas vezes, a recorrência a fórmulas al-
gébricas [...]” (MOYSÉS, 1997, p.78), favorecendo a compreensão dos con-
ceitos envolvidos, uma vez que, “[...] possuir representações de concei-
tos e procedimentos é tão importante quanto possuir as habilidades 
e condições necessárias para o seu uso num contexto determinado” 
(GÓMEZ-GRANELL, 1998, p.275).

Fazer do lúdico como os jogos e as brincadeiras para a abordagem 
do conhecimento matemático possibilita o aluno aproximar-se desse co-
nhecimento de uma forma que “lhe permite explicitar mais facilmente 

3. Tal redução é compreendida no sentido de diminuir a distância da compreensão do aluno e a complexidade 
da linguagem.
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a semântica4 da operação e assim cons truir uma representação men-
tal interna da mesma” (GÓMEZ-GRANELL, 1998, p.276), tornando-o 
mais capaz de explicar as relações e transformações relacionadas ao co-
nhecimento contido na atividade. Desse modo, tais atividades podem 
favorecer o entendimento e a aprendizagem da Matemática e assim, 
modificar a postura dos alunos frente à abordagem dos aspectos sin-
táticos5 do conteúdo matemático, gerando condições favoráveis para a 
construção do conhecimento matemático do aluno.

O historiador holandês Johan Huizinga (2000), estudioso das trans-
formações culturais toma o jogo como um fenômeno cultural, algo inato ao 
ser humano e também aos animais. Para ele, o jogo pertence a uma categoria 
anterior a cultura a qual evoluiu no jogo. 

Huizinga (2000), define a noção de jogo de forma ampla como:

[...] uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de certos e de-
terminados limites de tempo e de espaço, segundo regras livremente con-
sentidas, mas absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si mesmo, 
acompanhado de um sentimento de tensão e de alegria e de uma consciência 
de ser diferente da ‘vida cotidiana’ (Huizinga, 2000. p. 24).

Seguindo essa linha de pensamento, utilizar jogos e brincadeiras para 
a aproximação do conhecimento matemático possibilita lançar mão dessa 
característica presente no desenvolvimento humano, o ato de jogar, pois 
desde a antiguidade, “os jogos constituíram uma forma de atividade inerente 
ao ser humano” (ALMEIDA, 1987, p.15) e naquela época deixavam de as-
sumir apenas o lado restrito do divertimento e do prazer, para se constituir 
numa preparação à sobrevivência aspecto ainda observado entre os animais.

4. Num sistema linguístico, o componente do sentido das palavras e da interpretação das sentenças e dos enun-
ciados; o significado das palavras, por oposição à sua forma; estudo da linguagem humana do ponto de vista do 
significado das palavras e dos enunciados.

5. Parte da semiótica que trata da combinação dos signos entre si, que se interessam especificamente pelas rela-
ções entre os signos Parte da estrutura gramatical de uma língua que contém as regras relativas à combinação das 
palavras em unidades maiores (como as orações), e as relações existentes entre as palavras dentro dessas unidades; 
parte da gramática que estuda estas relações.
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Embora existam diferentes definições e sentidos para a palavra jogo, 
no LUDENS, é concebido segundo Smole (2008), ao adotar os referenciais 
de Kamii (1991) e Krulik (1997) para quem o jogo é uma atividade, na qual 
os alunos realizam juntos; que possui um objetivo a ser alcançado; permi-
te que os jogadores assumam papéis cooperativos e/ou interdependentes; 
possui regras preestabelecidas e que possibilita desenvolver estratégias e 
planos.

Na sala de aula o desenvolvimento de uma atividade que faça uso do 
jogo para a abordagem do conhecimento matemático permite 

“[...] criar situações que instigam a curiosidade, o espírito investigativo e o 
desafio na abordagem da matemática através do lúdico. Isso contribui para 
modificar a resistência dos alunos, pois tais atividades rompem com cená-
rio da sala de aula, geralmente, centrado na figura do professor e na atitude 
passiva do aluno, ao requerer de todos os envolvidos uma postura ativa, 
participativa e consciente” (GOMES e LUCAS, 2012, p.6).

Assim, como recurso didático para motivar o estudo da matemática, 
os jogos e as brincadeiras “auxiliam, enriquecem a incorporação desse co-
nhecimento sem fazê-las perder a satisfação ou prazer de realizar e buscar 
esse conhecimento” (ALMEIDA, 1987, P.38) enquanto cria as condições 
favoráveis para a abordagem da matemática.

A utilização do jogo como recurso didático para o ensino e a sua 
potencialidade para promover a aprendizagem não é algo novo. Talvez a 
formação e a capacitação do professor no uso e o hábito de usá-lo em sala 
de aula sejam bem mais recentes.

O LUDENS foi pensado com o propósito de se consolidar como uma 
ação capaz de criar condições favoráveis para que os alunos da educação 
básica vivenciem situações capazes de lhes apresentar outra forma de abor-
dar e discutir o conhecimento matemático, a partir de uma linguagem que 
se afasta do formalismo e simbolismo característicos da matemática, favo-
recendo a compreensão dos conceitos e, assim, contribuir com a aprendi-
zagem e a modificação da postura dos alunos frente a esse conhecimento.
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No dias de hoje, o LUDENS se consolidou como uma ação de ex-
tensão da subárea de Matemática do CEPAE/UFG e é desenvolvido anual-
mente nessa unidade de ensino. Voltado para alunos e professores de Ma-
temática da educação básica, o LUDENS, caracteriza-se por, oferecer aos 
alunos atividades e a promoção de um concurso que exploram e discutam o 
conhecimento matemático através de atividades lúdicas e, para os professo-
res, oficinas e palestras para a discussão e capacitação de metodologias para 
o ensino e aprendizagem da Matemática tendo como recurso pedagógico o 
lúdico como os jogos e as brincadeiras educativas.

O LUDENS tem como propósitos, contribuir para despertar no jo-
vem aprendiz do ensino básico, o interesse pela Matemática e por seu estu-
do, e constituir como lócus de discussão e capacitação de professores para 
o uso de metodologias que tenha o lúdico como recurso didático para o 
ensino da Matemática. 

Contudo, o número de atividades oferecidas, a quantidade de par-
ticipantes e as parcerias firmadas com outras instituições de ensino vêm 
sendo ampliadas a cada edição. Ao longo das cinco edições realizadas esti-
mamos que os pontos principais do LUDENS estão sendo alcançados, in-
clusive superando nossas expectativas em relação aos objetivos propostos 
aos alunos participantes do evento. As atividades oferecidas a eles criaram 
as condições favoráveis, capazes de estimular à curiosidade, o espírito de 
investigação, a cultura da socialização e o interesse pela Matemática e seu 
estudo. 

Entretanto, ainda precisamos consolidar as atividades de capacitação 
inicial e continuada para os professores e licenciandos. As palestras ofere-
cidas a esse público na última edição fomentaram as discussões sobre o 
uso do lúdico como recurso pedagógico no processo de ensino e de apren-
dizagem, ainda incipientes como capacitação no uso dessas metodologias 
didáticas. No entanto, pretendemos para a 6° edição oferecer mini-cursos 
com o intuito de capacitar professores e licenciando.
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O pensamento complexo de Edgar Morin 
no ensino médio do CEPAE-UFG

Danilo Rabelo1, CEPAE-UFG

A reforma curricular do Ensino Médio no CEPAE trouxe uma divi-
são entre um núcleo básico e uma parte diversificada, conforme o art. 26 da 
atual LDB (BRASIL, 1996). Essa parte diversificada lecionada no período 
vespertino possibilitou novas experiências curriculares e metodológicas no 
Ensino Médio, como a tentativa de aplicar os pressupostos teóricos do pen-
samento complexo de Edgar Morin em eixos temáticos.

Para Edgar Morin (2005), apesar de sua importância ao decompor e 
analisar os fenômenos naturais e sociais, as disciplinas produzem um redu-
cionismo que não abarca a complexidade dos fenômenos. Segundo Morin 
(2006), é necessária uma reforma do pensamento, um pensamento comple-
xo (no sentido daquilo que é tecido em rede) no qual as oposições razão/
emoção, ciência/arte, razão/mito são recusadas, em suma, uma abordagem 
transversal ou transdisciplinar (RABELO, 2008, p. 153). 

Desse modo, pensou-se em curso semestral em que diversas formas 
de saber e metodologias pudessem ser aplicadas para o entendimento de 
certos fenômenos sociais. O curso de caráter transversal tem por objetivo 
indagar sobre as incertezas e perplexidades que constituem o Homo sa-
piens sapiens demens. Não se trata de estudar a teoria da complexidade, 
mas aplicar seus pressupostos em eixos temáticos. Nesse curso há a inte-
gração e interação de diferentes áreas do conhecimento: Antropologia, Ar-
tes Visuais, Biologia, Filosofia, Geografia, História, Linguística, Literatura, 
Sociologia etc., bem como considerações sobre o senso comum. A valori-
zação do senso comum não é uma apologia à irracionalidade, mas aceitar 

1. Professor Adjunto IV de Sociologia no Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação e do Programa de Pós-
-Graduação Ensino na Educação Básica da UFG. Doutor em História pela UnB (2006). E-mail: rabelodanilo62@
yahoo.com.br.
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o fato de que temos uma irracionalidade que nos constitui (Homo sapiens 
sapiens demens) e também a experiência e a práxis como categorias válidas 
de conhecimento, tomando os devidos cuidados para desconstruir precon-
ceitos e estereótipos. Desse modo, não há hierarquias de saberes, mas meta 
pontos de vista buscando suas pertinências, convergências, divergências e 
inquietações. Os eixos Temáticos são a identidade nacional e as represen-
tações sobre a morte.

Para os eixos temáticos estão previstas a leitura e o estudo de tex-
tos acadêmicos e literários e nenhuma adoção de textos didáticos voltados 
para o Ensino Médio. Se a transposição didática (CHEVALLARD, 2005) 
não acontece é porque o objetivo preparar os alunos para a vida univer-
sitária e aproximá-los da produção científica e artística. Por outro lado, o 
desenho a dramatização, a mímica, a oralidade são adotados para expressar 
impressões, sentimentos e subjetividades dos alunos referentes aos temas 
estudados. 

Na temática Identidade Nacional são estudados alguns poemas do 
livro Vamos caçar Papagaio de Cassiano Ricardo (2005) e capítulos da rap-
sódia Macunaíma de Mário de Andrade (1997) lançado em 1928. Ambas 
as obras foram lançadas originalmente na década de 1920, durante a crise 
da República Velha. Elas fazem parte do Movimento Modernista, com sua 
busca por uma arte que refletisse a cultura do povo brasileiro. Para essa 
contextualização é apresentado o vídeo Modernismo Anos 20 de Roberto 
Miranda (1992) que faz parte da Coleção Panorama Histórico Brasileiro, 
produzida pela Fundação Itaú.

Uma atividade de pesquisa e com apresentação no formato de semi-
nário é proposta aos alunos com o tema dos símbolos nacionais: as armas, 
a bandeira, o hino, o selo e o sabiá laranjeira. São abordados a origem, a 
história, a adoção, os usos ritualísticos e os significados simbólicos de seus 
elementos e como tudo isso se relaciona com o discurso oficial do Estado e 
com a nação brasileira.

A aproximação entre o Brasil e os EUA nos séculos XIX e XX tam-
bém aparece no vídeo Política de Boa Vizinhança da série Video Escola 
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retratando o país sob a influência cultural do imperialismo. A análise de 
diversas canções populares do período de 1939 à atualidade e sua relação 
com o conteúdo do vídeo acima constitui uma avaliação escrita que leva em 
consideração a competência e a habilidade de fazer relações, interpretação 
e argumentação. Os alunos são convidados a trazer outras canções popula-
res que tratam do país, como forma de contribuição ao debate e à formação 
de um repertório cultural. 

Em seguida, o sétimo capítulo “O modo de navegação social: a ma-
landragem e o “jeitinho” do livro O que faz o Brasil, Brasil? de Roberto Da-
Matta (1986) é usado para discutir um dos aspectos atribuídos ao habitus 
do povo brasileiro: a malandragem e a corrupção endêmica. Sociodramas 
são realizados para retratar situações que ilustram estratégias de sobrevi-
vência, corrupção, abuso de autoridade e poder (MORENO, 1992). 

Finalmente, o terceiro capítulo do livro a Identidade Cultural na Pós-
-Modernidade de Stuart Hall (2005), intitulado “as culturas nacionais como 
comunidades imaginadas” leva os alunos a perceber os diversos usos po-
sitivos e negativos da ideologia da identidade nacional e do nacionalismo.  

O segundo tema, as representações sobre a morte, é iniciado com 
um desenho livre sobre o tema da morte e em seguida é realizada uma roda 
de conversas em que os participantes mostram seus desenhos, explicam 
seus significados e relatam experiências pessoais com relação ao tema. Uma 
série de imagens das artes visuais: pintura, gravura e fotografia de artistas 
renomados retratando a morte são apresentadas buscando uma análise se-
miológica dos seus sentidos e significados (JOLY, 1996).  O tema da imor-
talidade e do suicídio aparece no filme Solaris (2002) de Steven Soderberg. 

Um seminário é proposto para tratar das diversas representações so-
bre a morte, em tempos, espaços, culturas e ciências diferentes (antropolo-
gia, biologia, medicina, psicologia etc.). Os autores trabalhados são DaMat-
ta (1997), Malinowski (1983), Ruffié (1988), etc. 

Na literatura é proposta uma leitura compartilhada de trechos do 
poema Adonais: uma elegia sobre a morte de John Keats (1821) de Percy 
Shelley e do primeiro e do último capítulo do romance A morte de Ivan 
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Ilitch (1997) de Leon Tolstoi que ilustram alguns dos sentimentos dos vivos 
diante da morte alheia e na hora da própria morte. 

Outro filme sobre o tema apresentado é O Sétimo Selo (1956) de Ing-
mar Bergman que é analisado com texto complementar de Cibele Carvalho 
Quinelo (s/d) e relacionado à canção homônima de Scott Walker (1968). 

Para finalizar o tema da morte, uma série de canções pop e videocli-
pes sobre a morte são analisados e interrelacionados, como forma de ava-
liação escrita buscando novamente a capacidade interpretativa e formação 
de opiniões. 

À primeira vista, o tema da morte pode parecer mórbido, porém os 
alunos e o professor debatem o tema morte não com uma atitude mórbida, 
mas como uma celebração à vida, à saúde, já que o fenômeno está presente 
no cotidiano e faz parte da existência humana. 

O curso possui bastante procura pelos alunos, mesmo quando dei-
xou de ser uma disciplina obrigatória passando ser optativa da parte diver-
sificada da matriz curricular do ensino médio. Contudo, devido à duração 
de apenas quatro meses não há tempo para que os alunos possam desenvol-
ver projetos de pesquisa em torno dos eixos temáticos. 

Evidentemente, a criatividade do curso não está na invenção de no-
vas metodologias de ensino, mas na utilização de conhecidas metodologias 
pedagógicas, científicas e artísticas em uma abordagem transdisciplinar na 
qual os diferentes pontos de vistas e interpretações, as incertezas, as ten-
sões, o erro, o conhecimento pertinente são necessários para o pensamento 
complexo (tecido em conjunto), para a compreensão da condição humana 
e para o exercício do respeito à diversidade cultural.
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O riso como potência para o letramento literário: 
análise e proposta pedagógica

Dayane Tosta Costa1

Desde os tempos primórdios, o riso enquanto manifestação humana 
e o humor enquanto recurso da comicidade despertam o interesse de filó-
sofos e pesquisadores que se debruçaram sobre certo mistério que envolve 
essa categoria, fascinados pelo “enigma”. Um dos principais estudiosos do 
assunto, Henri Bergson (2007), introduz seu livro O riso: ensaio sobre a 
significação da comicidade questionando:

O que significa o riso? O que há no fundo do risível? O que haveria de 
comum entre uma careta de palhaço, um jogo de palavras, um quiproquó 
de vaudeville, uma cena de comédia fina? Que destilação nos dará a essên-
cia, sempre a mesma, da qual tantos diferentes produtos extraem indiscreto 
odor ou delicado perfume? Os maiores pensadores, desde Aristóteles, esti-
veram às voltas com esse probleminha, que sempre se esquiva aos esforços, 
escorrega, escapa e ressurge, impertinente desafio lançado à especulação 
filosófica. (BERGSON, 2007, p.1)

Sem ter a pretensão de esgotar a questão, coloco-me no cerne da 
dúvida com o intuito de tocar o assunto e extrair desse tema algo que fun-
damente uma prática pedagógica mais alegre e leve. 

A literatura infantil é marcada pelo humor. Busco investigar sobre 
o humor e o que dele decorre, o riso, com o intuito de propor uma prática 
pedagógica que envolva o humor cômico-subversivo tão comum nas obras 
da literatura infantil. O artifício do humor atrai adultos e crianças, mobiliza 
o pensamento, chacoalha o corpo em gargalhadas. Na produção literária 
infantil brasileira, há inúmeras obras com o teor cômico debochado que 

1. Pedagoga formada na Universidade do Estado da Bahia (UNEB) e Mestranda do Programa de Pós-graduação em 
Ensino na Educação Básica (PPGEEB) do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação (CEPAE) da Universidade 
Federal de Goiás (UFG). Email: dayane_tosta18@yahoo.com.br 
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possibilita reflexão sobre algumas incoerências presentes no sistema moral 
validado historicamente, daí que o trabalho com esse humor mais subver-
sivo na escola se mostra frutífero. A aceitação de uma moral dicotômica, 
sexista, judaico-cristã e preconceituosa, na qual só existem duas possibili-
dades de caminho – certo ou errado – que levam o ser humano à verdade 
ou à mentira, representa a aceitação de um sistema normativo opressor. O 
questionamento dessa moral feito por via da reflexão proveniente da leitura 
das obras infantis é um dos objetivos dessa prática pedagógica.

Sendo assim, o que se propõe aqui é apresentar um projeto de prática 
de leitura a ser desenvolvido com crianças leitoras e, a partir dessa prática, 
elaborar uma reflexão sobre o conceito de humor, riso e carnavalização de 
acordo com a concepção de Bakhtin (2008) que fundamente a do a defesa 
do riso como potência de aprendizagem. A proposta pode ser preferencial-
mente executada com crianças do 4º ou 5º ano, 9, 10 e 11 anos. Não existe 
uma restrição fundamental às outras idades, o mais importante é que as 
crianças sejam leitoras. A obra da literatura infantil Pinote, o fracote e Jan-
jão, o fortão será analisada e uma proposta de ação pedagógica fundamen-
tada nos conceitos abordados será feita.

RISO, CARNAVALIZAÇÃO E LIBERDADE EM TORNO DE BAkHTIN

Mikhail Bakhtin apresenta em 1946 uma tese acerca do riso e da cul-
tura popular com base na obra de François Rabelais, no contexto da Idade 
Média e do Renascimento. A visão de Bakhtin apresenta o riso na cultura 
popular da Idade Média, como uma manifestação que caminha na contra-
mão da cultura oficial. Trata-se do riso que, apesar de tantas proibições, 
saiu ileso. Qual o significado desse riso?

Bakhtin concebe o riso como elemento transformador capaz de des-
tronar verdades estabelecidas e inverter relações de poder. Esse autor te-
oriza o caráter ambivalente ao riso; para ele, o riso abarca o movimento 
contraditório da realidade, carrega os extremos, é portador de uma ambi-
guidade que representa a sua riqueza e força. O riso é dialético, possibilita 
o movimento da morte à vida, representa a morte do velho e o nascimen-
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to do novo. O riso é uma manifestação extraoficial e, por ter esse caráter, 
caminha paralelo a cultura oficial questionando suas verdades. Conforme 
Bakhtin, o riso é responsável pela inversão do poder, pela visão do mundo 
às avessas. De que modo essa perspectiva se constrói? Em que fundamento 
ela se assenta?

Nosso autor identifica uma cultura popular do riso na Idade Mé-
dia que funcionava como antítese da cultura oficial. Essa manifestação tem 
como cenário a praça pública, o carnaval, as festas, as feiras - ambientes 
onde o riso reinava livremente. Sobre isso, o autor explicita:

E foi graças a essa existência extra-oficial que a cultura do riso se distin-
guiu por seu radicalismo e sua liberdade excepcionais, por sua implacável 
lucidez. Ao proibir que o riso tivesse acesso a qualquer domínio oficial da 
vida e das ideias, a Idade Média lhe conferiu em compensação privilégios 
excepcionais de licença e impunidade fora desses limites: na praça pública, 
durantes as festas, na literatura recreativa. E o riso medieval beneficiou-se 
com isso ampla e profundamente. (BAKHTIN, 2008, p. 62)

O caráter rígido e sério da ideologia oficial, disseminado pela Igreja, 
criou a necessidade de, fora da Igreja, isto é, fora da vida oficial, fazer reinar 
um riso libertador que surgiu como uma parodia cômica da forma canô-
nica. O pensamento oficial determinava que a seriedade era a única forma 
de expressão da verdade. Assim, o tom sério era uma maneira de oprimir e 
reproduzir a ordem estabelecida. A seriedade representou na Idade Média 
o dogmatismo, a autoridade, o poder. De modo contrário, o riso repre-
sentou a liberdade, a renovação, a inversão da ordem. Mas essa liberdade 
era vivida em momentos específicos, era durante a festa, o carnaval, era na 
praça pública, na linguagem extravagante, momentos que rompiam a do-
cilidade típica do homem e da mulher medievais. Era nesse cenário que o 
bufão era coroado rei e o medo era, temporariamente, anulado. O riso era 
uma segunda natureza humana, que se manifestava na extra oficialidade. 
Esse riso engendrou e preparou caminho, segundo Bakhtin, para o espírito 
de liberdade que vigorou no Renascimento.
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se a face oficial, religiosa, estava orientada para o passado e servia para san-
cionar e consagrar o regime existente, a face risonha popular olhava para o 
futuro e ria-se nos funerais do passado e do presente. Ela opunha-se à imo-
bilidade conservadora, à sua “atemporalidade”, à imutabilidade do regime 
e das convenções estabelecidas, punha ênfase na alternância e renovação, 
inclusive no plano social e histórico. (BAKHTIN, 2008, p. 70)

E foi esse desenvolvimento que garantiu ao riso um caráter revolu-
cionário e questionador da lógica vigente. A estagnação conservadora do 
poder era incompatível com o aspecto móvel experimentado nas festas, 
feiras e praças públicas. Nesses espaços as relações de poder ocorriam às 
avessas. A coroação do riso nas festas populares da Idade Média representa, 
para Bakhtin, a inversão dos papéis, a “alternância e renovação” das rela-
ções, que no plano oficial padeciam de uma rigidez inquestionável.

Nosso autor diferencia o riso festivo do riso satírico. O riso carnava-
lesco popular e extraoficial é coletivo. Carrega os opostos: é ambivalente. 
Não exclui o sujeito que ri, tampouco o objeto do riso. É questionador, 
burlador e sarcástico. Enquanto o riso satírico aplica o humor negativo, 
excluindo o sujeito que ri do motivo do riso, não pode ser ambivalente pois 
é unilateral, só atinge aspectos negativos e cria uma oposição entre o objeto 
do riso e o sujeito que ri. Dessa forma, não é coletivo.

POR DENTRO DA OBRA PinotE, o fRACotE E JAnJão, o foRtão

A obra literária que compõe essa parte do texto, da autora Fernan-
da Lopes de Almeida e ilustrada por Alcy Linares, aborda com humor o 
confronto entre a força bruta e a inteligência. Janjão é o típico garoto forte 
que humilha os demais colegas. O seu antagonista, Pinote, é, ao contrário, 
o menino mais fraco da turma, mas é ele quem consegue derrubar Janjão 
com a argumentação. O elemento cômico da narrativa pode ser percebido 
pelo final surpreendente, o fraco superar o forte. A capacidade argumenta-
tiva de Pinote é o extraordinário que dá a obra um caráter original.

O enredo da história se desenvolve a partir da brincadeira de Rei dos 
Piratas, proposta por Janjão, que se comportou como um perverso, sendo o 
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rei dos piratas e comandando uma série de maldades, tais como: apedrejar 
o cão Veludo, dar rasteiras nas galinhas, amarrar o galo, roubar a bicicleta 
da Juju, invadir o pomar de Seu Manuel, jogar cascas das frutas nos colegas 
e, por fim, contar uma porção de piadas sem graça e forçar todos a rirem. É 
possível perceber que o riso de Janjão é tal como o riso satírico referido por 
Bakhtin, um riso degradante que humilha o objeto do riso.

A essa altura Janjão percebe que Pinote é o único que não ri e que 
ele não tinha obedecido nenhuma de suas ordens. Foi então que ele resolve 
questionar Pinote, que responde que poderia rir com a boca. Janjão, intri-
gado, afirma que só se pode rir com a boca e Pinote contra-argumenta “a 
boca pode estar rindo e o pensamento não estar” (ALMEIDA, 2008, p. 24). 
Janjão ordena que o pensamento de Pinote ache graça das suas piadas e 
logo conta outra e o seu opositor sorri, no entanto Janjão fica na dúvida, se 
perguntando se o pensamento de Pinote também está achando graça.

Atordoado, Janjão começa a chorar por não poder bater no pensa-
mento de Pinote. Depos disso, Janjão fica doente, é levado para casa car-
regado e emagrece três quilos. Nunca mais teve sossego e nem conseguiu 
brincar de Rei dos Piratas em paz, pois uma dúvida o atordoava “o que será 
que o pensamento de Pinote está pensando” (ALMEIDA, 2008, p. 32).    

Pinote vence Janjão por intermédio da inteligência. Seu argumento 
se assentava no fato de que o pensamento é capaz de controlar as ações 
humanas e ninguém pode alcançá-lo independente da força que a pessoa 
tenha.

Nessa história é preciso que haja uma inversão de autoridade na qual 
o mais fraco desafia o mais forte e vence; a mudança ocorre pelo desequi-
líbrio proveniente da argumentação de Pinote.  Nessa perspectiva, há uma 
situação inicial legitimada pelas relações e convenções sociais – equilibrada 
– que será transgredida e desequilibrada, fazendo com que os sujeitos ocu-
pem novos papéis e repensem suas ações. Ocorre um questionamento da 
estrutura vigente e Janjão entra em crise com as suas atitudes, em seguida 
um novo comportamento é gerado, o que possibilita um novo equilíbrio, 
diferente do inicial. Não há, por parte de Pinote, um desejo de ocupar o 
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lugar de Janjão e inverter radicalmente as relações sociais, a inversão ocorre 
num plano simbólico, no qual o sujeito entra em desequilíbrio e repensa 
sua ação. Não ocorre uma troca de papéis, Pinote só quer que a sua per-
sonalidade seja reconhecida, validada e respeitada. A história sugere uma 
eliminação da hierarquia pela destituição do poder criada pela inversão.

PROPOSTA PEDAGóGICA

O encontro do ser humano com a literatura é capaz de suscitar um 
universo de reações e sensações que transformam o indivíduo que partici-
pa desse fértil contato. A literatura abarca um labirinto surpreendente, no 
íntimo de uma bruxa pode adormecer uma princesa, dentro de um sapo 
um príncipe, dentro de um boneco de madeira um menino de verdade. 
O emaranhado de possibilidades presentes na literatura guarda em si uma 
infinidade de ideias transfundidas em palavras que na relação com o lei-
tor, suscitam e despertam novas ideias e palavras. Rubem Alves tem uma 
definição frutífera e relevante para a discussão aqui proposta. Para ele, as 
palavras são “entidades mágicas, potências feiticeiras, poderes bruxos que 
despertam os mundos que jazem dentro dos nossos corpos, num estado de 
hibernação, como sonhos” (ALVES, 2003, p. 54).

Sendo assim, qualquer proposta pedagógica que envolva letramento 
literário deve começar pela leitura, isto é, adentrar no texto e ruminar as pa-
lavras, imagens e ideias ali contidas. O texto é matéria prima para a aula, fora 
dele podem-se encontrar vários mecanismos e artifícios capazes de seduzir 
os leitores, no entanto, é dentro dele que as palavras interligadas fazem senti-
do e criam uma rede, em sua tessitura, de significados capazes de promover 
reflexão. Engana-se quem pensa que a leitura pura e simples do texto não 
desperta interesse da criança pela complexidade. Muito pelo contrário, por 
intermédio da mediação do(a) educador(a), o texto pode se tornar uma porta 
para um mundo infinito de significados e sentidos. As crianças são atraídas 
por esse labirinto. Vale ressaltar que a mediação é um elemento fundamental 
nessa equação. A entonação, leitura, postura e intenção do(da) professor(a) 
vão dar a tônica do trabalho com o texto literário na sala de aula. 
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O letramento literário diz respeito ao desenvolvimento de uma ex-
periência estética da leitura por meio da interação autor/leitor/texto. A for-
mação do leitor literário é uma construção que deve ter legitimidade na 
educação escolar. Rildo Cosson (2012), no cenário das produções brasilei-
ras acerca dessa temática, ganha notoriedade pois elabora um estudo que 
une teoria e prática. Segundo o autor,

A prática da literatura, seja pela leitura, seja pela escritura, consiste exata-
mente em uma exploração das potencialidades da linguagem, da palavra 
e da escrita, que não tem paralelo em outra atividade humana. Por essa 
exploração, o dizer o mundo (re)construído pela força da palavra, que é a 
literatura, revela-se como prática fundamental para a constituição de um 
sujeito da escrita. Em outras palavras, é no exercício da leitura e da escri-
ta dos textos literários que se desvela a arbitrariedade das regras impostas 
pelos discursos padronizados da sociedade letrada e se constrói um modo 
próprio de se fazer dono da linguagem que, sendo minha, é também de 
todos. (COSSON, 2012, p. 16)

O que se propõe é a promoção do encontro entre autor, leitor, me-
diador e texto. Palavra e contra-palavra. Na clássica obra Pinote, o fracote e 
Janjão, o fortão, é possível desenvolver um debate sobre as ideias contidas 
no livro. A leitura é a porta de entrada do debate, depois de lido e discuti-
do, algumas questões podem ser feitas com o intuito de suscitar algumas 
reflexões nas crianças leitoras. Normalmente, aquelas fichas de interpre-
tação que as editoras disponibilizam nos livros aparecem com perguntas 
óbvias que não provocam o leitor a pensar. São tais como: “qual o nome do 
personagem principal?”, “quem é o autor do livro?”, “onde a história acon-
tece?”. Essas perguntas não são relevantes para o desenvolvimento da expe-
riência estética do letramento literário. Elas podem ser comparadas com as 
questões de gramática que usam da obra literária para abordar ortografia e 
questões de língua portuguesa. 

Feita a leitura e interpretação iniciais, a proposta é promover um de-
bate sobre o cômico na escola. O que é engraçado? Onde o riso mais se 
manifesta? Rimos do outro ou rimos com o outro? Rimos de quê? O que 
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mobiliza a chacota comum de todo espaço educativo? Somos capazes de rir 
de nós mesmos? Longe dos moralismos que possam ser provenientes das 
respostas, o intuito é compreender a opinião dos estudantes sobre o tema, 
para, em parceria com a turma, desconstruir e reconstruir ideias. A maiêu-
tica socrática consiste em fazer parir ideias do interlocutor, minha proposta 
consiste em a partir da problematização suscitar a discussão e apreciação 
do texto. Não há nada de novo ou extraordinário nessa proposta, é simples 
e dependerá da mediação do professor para ser bem sucedida. Com o ob-
jetivo de chegar à conclusão de que é mais importante rir de si e rir com o 
outro do que rir do outro, vários caminhos podem ser percorridos. Basta 
dar asas a criatividade.
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O ser na escola criativa: suas aprendizagens, suas 
relações humanas e o desenvolvimento 

de valores

João Henrique Suanno1

Universidade Estadual de Goiás – UEG

Com a finalidade do pleno desenvolvimento do educando, construin-
do seu preparo para exercer a sua cidadania de forma plena e qualificando 
esse sujeito para o mundo do trabalho, a escola tem a função de, entre ou-
tras, formar um indivíduo que se adeque às mais diferentes demandas, nos 
mais variados lugares, funções e tarefas, um indivíduo capaz de afrontar o 
seu próprio destino. Escolas, as quais podemos chamar de criativas,

Imagina-se que são formadas por pessoas inquietas, criativas, capazes de 
buscar, reconectar saberes e reconstruir realidades, capazes de ser amorosas 
e éticas com aqueles com quem convivem e é esta a proposta com que traba-
lham os professores. A experiência por eles proporcionada para seus alunos 
e para si mesmos, de maneira criativa e inovadora, torna o aprender algo 
com significado interno intenso, pleno de vida e ligados intrinsecamente 
com o todo que o cerca. (SUANNO, 2010a, p. 199)

Baseado em valores para o enfrentamento dos desafios no campo da 
educação, a UNESCO desenvolve e promove seus princípios universais e 
instrumentos normativos. O direito à educação, de qualidade, ao longo da 
vida, não é exercido por todos, de maneira plena, no Brasil, ainda que tenha 
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conquistado grandes avanços nas leis que orientam e normatizam a educa-
ção no País. Uma das causas de ainda não ter tido mais avanços deve-se ao 
fato da própria sociedade civil não participar de maneira efetiva na promo-
ção da educação de qualidade para esta e futuras gerações, mesmo que, na 
legislação brasileira, a concepção de educação é tida como um direito de 
todos os cidadãos, não importando a sua origem, idade, sexo ou religião. 

A importância, hoje, de se ter escolas criativas está no fato de pos-
sibilitar aos alunos uma aprendizagem criativa, que se espera seja mobili-
zada com “uma implicação ativa e crítica por parte do aluno” (AMARAL, 
2011, p. 16). Essas escolas conseguem aliar a afetividade de forma efetiva 
na aprendizagem de seus alunos, privilegiando um sentipensar nos conteú-
dos, fatos e planos de ações dentro da escola. Sentipensar, termo criado por 
Torre (1999), indica

O processo mediante o qual colocamos para trabalhar conjuntamente o 
pensamento e o sentimento [...], é a fusão de duas formas de interpretar a 
realidade, a partir da reflexão e do impacto emocional, até convergir num 
mesmo ato de conhecimento a ação de sentir e pensar. (TORRE, 1999, p. 1)

A escola criativa leva em consideração, no seu planejamento e sua 
conduta de professores e funcionários, a relação afetiva com os alunos, mo-
tivando-os a refletirem sobre suas próprias condutas, analisando-as, a fim 
de prepararem-se, cada vez mais, para a superação de suas dificuldades, es-
tando em alerta constante com seu compromisso, além de pessoal, o social 
e o comunitário, preocupados com o bem estar do ambiente, entendendo 
como ambiente todo e qualquer espaço que possibilite a participação e a 
comunicação com outrem. O desenvolvimento da tolerância é um aspecto 
importante, entendendo que a diferença faz parte do dia a dia de todos e 
que sua aceitação tornam as relações mais equilibradas, promovendo uma 
convivência mais adequada e afetiva entre as pessoas.

Um indivíduo que aprende criativamente, apoiado em uma proposta 
de sentipensar, interage de forma mais humana na sociedade a qual perten-
ce e, segundo Amaral (2011, p. 16), “conecte-a com uma condição humana 
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primordial: a possibilidade de ser sujeito dos próprios processos de desen-
volvimento”, o que favorece a autonomia em seu pensar e agir, condição 
importante para se viver hoje. Aprender criativamente possibilita ao aluno, 
na interação com a escola e seu planejamento, uma melhor aproximação 
dos conteúdos que fujam da memorização e da repetição, possibilitando, 
uma relação crítica e contextualizada do conhecimento, o que permite bus-
car e reinventar a cada dia a sua autonomia e descobrir novos caminhos de 
interações com os outros, com a sociedade e com o meio. Segundo Suanno 
(2007), o desenvolvimento do potencial criativo está, também, no desper-
tar do interesse do aluno que acontece quando:

ao falar sobre o conteúdo a ser ministrado, o professor o relaciona de forma 
que se crie um sentido individual aos alunos, proporcionando um vínculo 
significativo entre o que está para ser aprendido e aquilo que é conhecido 
por este aluno. (p. 169)

O cuidado com a afetividade dos alunos oferece suporte para reco-
nhecer em si mesmo os mais variados sentimentos e emoções e, ao reco-
nhecê-los, aprendem a conviver e a enfrentar aqueles sentimentos que de-
vem ser mais compreendidos e trabalhados para melhoria das interações 
no convívio social. Ajuda a perceber que se necessita de (re)organizações 
desses sentimentos, de uma melhor compreensão de seu mundo interior, 
das capacidades que possuem e, que, ainda, podem desenvolver, superan-
do-se cada vez mais a cada dia.

Junto com a família, a escola pode estabelecer um elo de confiança 
no trabalho realizado tanto no ambiente escolar, como no familiar. A esco-
la necessita entender que, para que a família se interesse em participar da 
relação estabelecida entre seu(s) filho(s) e a escola,

deve sentir prazer e satisfação nas relações e nos momentos de contato es-
tabelecidos. Para isso, não se abstém de conversar sobre as dificuldades en-
contradas no aluno em pauta, porém, não sustenta a conversa somente no 
que é desagradável. Procura, dentro da verdade e autenticidade, estabelecer 
vínculos agradáveis com estes, alunos e pais, e aposta que, quando se acre-
dita e se acompanha o aluno, tanto a escola como a família, participando de 
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suas atividades, anseios, preocupações, fracassos e sucessos, o equilíbrio das 
relações é melhor estabelecido e, consequentemente, o equilíbrio de cada 
pessoa e da família. (SUANNO, 2011, p. 197-198)

Uma escola criativa promove a articulação com a família e com a co-
munidade. Possui o interesse em saber o que se passa no meio do ambiente 
social em que o aluno se insere, bairro e comunidade do entorno, trazendo 
para dentro de suas paredes esta realidade com seus saberes, colocando-se 
numa posição de ser/instituição sempre aprendente. Para Tindó, em uma 
entrevista para Suanno (2012), diz que:

hoje, poucas escolas são um ambiente privilegiado para o desenvolvimento 
da criatividade, ... a escola será um ambiente criativo se os que nela traba-
lham acreditam, conhecem e praticam o pensamento criativo. (p. 353)

O investimento que uma escola criativa faz em seu corpo docente 
é alto, já que a formação deve ser constante e necessita o processo de (re)
construção de estruturas cognitivas (PIAGET, 1975) demanda tempo e 
processos internos de equilibração e acomodação de novos conteúdos e, 
consequentemente, de novas aprendizagens. Os professores ensinam tendo 
como foco a aprendizagem de seus alunos, provocando conflitos cognitivos 
com a finalidade de despertar angústias capazes de promoverem a busca, 
o desenvolvimento da curiosidade e da vontade de aprender e conhecer 
mais. O aluno é um experimentador da natureza humana, social e natural, 
orientado por professores que o ajudam a aprender por meio de desafios, 
problemas e situações instigantes.

A aprendizagem, em uma escola que funciona sob a égide da cria-
tividade, acontece não somente por meio da interação entre professores e 
alunos, mas também entre os alunos e seus pares, com a comunidade, com 
as famílias dos alunos e outros representantes da sociedade, como associa-
ções e órgãos outros que passam a frequentar o interior da escola, inteira-
dos e sabendo que o resultado de tal investimento será percebido em um 
futuro não muito distante. O aprendizado acontece também por meio dos 
instrumentos tecnológicos que estão disponíveis atualmente, como com-
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putadores e internet, sem deixar de valorizar as redes sociais, os fóruns, 
bate-papos, telefones celulares e outros recursos disponíveis, facilitando o 
acesso sensível do aluno ao professor e vice-versa.

A escola deve, além de formar seus alunos, estimulá-los e desafiá-
-los tendo a atenção personalizada, atendendo a cada um de maneira in-
dividualizada, motivados pela ética e criatividade. Esse cuidado facilita a 
identificação de habilidades e talentos pessoais necessários para um plane-
jamento adequado das atividades a serem propostas. Esta escola deve tam-
bém ter compromisso com o conhecimento aberto, disponível e agradável, 
que tenha desenvolvidas responsabilidades sociais, que saiba respeitar as 
subjetividades e a individualidade de cada aluno, que as suas ações sejam 
transparentes e inovadoras. 

O avanço deve ser no sentido de adaptação às necessidades dos alu-
nos, equilibrando o planejamento das atividades com criatividade, em uma 
ação positiva. Se o início da ação transformadora se pautar pelos proble-
mas, logo de cara poderá ocorrer um bloqueio da ação, pois para o que é 
um problema de longa data, muitas vezes mexido e nada mudado, pode ser 
um entrave inicial para a busca da transformação desejada. Para Suanno 
(2013b, p. 36), “a capacidade de reação do indivíduo pode contribuir para a 
superação, e o tornar cada vez mais preparado para lidar com o que surgir 
diante de si”.

Tal avanço deve ainda ser sentido na organização de programas de 
ensino que atendam às necessidades dos alunos e dos professores, contex-
tualizando o conteúdo de sala de aula com o cotidiano, com as incertezas 
do dia a dia, em projetos de investigação que desafiem os alunos na busca e 
construção de seu conhecimento, com intencionalidade criativa na organi-
zação dos conteúdos e no planejamento de cada atividade a ser vivida com 
eles e que propicie aos professores possibilidades de ousarem nas metodo-
logias de ensino, inovarem nas estratégias de abordagem dos conteúdos e 
no contato com os alunos. A inserção da coparticipação de alunos e profes-
sores, incorporando o novo e o incerto, com mútuas sugestões, possibilita, 
com as colaborações e contribuições de cada participante desse processo, o 
crescimento da confiança mútua.
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Para Vygotsky (2001), o desenvolvimento humano é considerado, 
assim como a educação, como constituintes das duas faces de uma mesma 
moeda. É por meio da mediação social, na educação, que ocorre a interna-
lização da cultura e o indivíduo se constitui como ser humano, em um de-
senvolvimento dialético, provocado pelos desequilíbrios e rupturas que se 
reorganizam interna e continuamente, fundamentando o potencial criativo 
de cada um nas mais diferentes maneiras de expressão.

Para o planejamento criativo há que se ter sinergia entre os que par-
ticipam, e uma relação sinérgica é iniciada baseada na confiança de seus 
envolvidos, naquilo que é positivo, na esperança da construção de um am-
biente agradável e propício às relações humanas e, consequentemente, à 
aprendizagem. Uma das formas de se despertar a confiança entre as pessoas 
e ajudá-las a compreender que as diferenças pessoais devem ser respeitadas 
é entender que cada indivíduo tem um ritmo e uma velocidade próprios, 
que devem ser levados em consideração para a organização do plano e do 
espaço de ensino e de aprendizagem. Uma escola que trabalha a criativi-
dade, deve se preocupar com a construção de um ambiente adequado, que 
deve ser propício para esse intento.

A compreensão das diferenças individuais aproxima cada pessoa do 
entendimento das dimensões de sua própria vida, nas suas relações consigo 
mesmo e com o social, pois se torna mais hábil para se trabalhar e entender 
os limites das dimensões pessoal, grupal e social a partir das interações 
ocorrentes. Este é um avanço social possível a partir da condução criativa 
de uma escola na vida de seus alunos.

No entendimento de Wallon (1981), ao se estudar o indivíduo con-
textualizado, ocorre a possibilidade de que, entre os recursos do meio em 
que se encontra e os seus próprios, seja percebido a instalação de uma in-
tensa relação dinâmica com recíprocas determinações, ou seja, para cada 
momento cronológico que vive, uma maneira individual de interrelações 
entre esse ambiente e o sujeito, também acontece. O contexto do desenvol-
vimento de cada indivíduo, mais especificamente nesse caso, a criança, é 
constituído pelos seus conhecimentos próprios e culturais, pela linguagem 
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utilizada nas interações com os outros sujeitos, inclusive eles e os mais pró-
ximos, pelo espaço e todos seus aspectos físicos.

Para esse autor, o desenvolvimento do pensamento criativo, com 
todo seu potencial, deve levar em consideração o ambiente em que se en-
contra, que pode ser a sala de aula ou um outro espaço de aula dentro da 
escola, as relações entre os alunos entre si e entre os professores e aqueles 
que estão na gestão da escola, além de seus familiares, e todo o espaço que 
perfaz o ambiente da escola.

Não é fácil propor, nem fazer, mudanças estruturais ou pedagógicas 
nas escolas, pois estas, dificilmente se dedicam à experimentação, nem se 
dão o tempo necessário para que tais mudanças possam efetivamente se 
consolidar e começar a frutificar. Algumas vezes, as instituições escolhem 
pequenos ajustes que afetam, ou quase nada, na organização geral da escola 
e, quase sempre, são ajustes sem criatividade e, assim, sem significado para 
os alunos. 

Constantemente, percebem-se profissionais da educação, os quais 
podemos chamar de tarefeiros, assim como diretores, coordenadores e, 
também, pais e alunos, que não querem, nem desejam, serem incomoda-
dos com solicitações outras além daquelas que já vêm realizando da mesma 
maneira, há alguns anos. Tudo isto dificulta o desenvolvimento do pensa-
mento criativo e inibe a curiosidade natural que eles possuem para a in-
vestigação da vida e compreensão de suas emergências. A mediocridade 
desenvolvida e desencadeada a partir desses comportamentos pode ser um 
desencadeador da falta de motivação para as ideias criativas e inovadoras, 
além de se tornar um caminho de desesperança e desencanto com a profis-
são docente. Há que se priorizar o olhar para a solução do problema e não 
somente observar a situação angustiadora. Segundo Suanno (2013a), 

a transdisciplinaridade dá o suporte adequado para esse tipo de trabalho, 
além de respaldo para a relação humana, ética, social e energética de en-
sino e aprendizagem. A escola deve ter uma cultura de desenvolvimento 
do pensamento criativo. Consideramos indispensável, para entender como 
funciona esse processo, investir mais e mais em atividades, assim como 
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desenvolver ações, além daquelas realizados como os pais de alunos, que 
possibilitem esclarecer todos os processos que acontecem dentro da ins-
tituição escolar, desde os administrativos até os pedagógicos, a fim de que 
não atuem como bloqueadores da aprendizagem de seus filhos, a qual deve 
ser profícua e contínua. (p. 152)

O que se faz necessário é a existência de escolas com profissionais 
cada vez mais encantados e comprometidos socialmente com a educação e 
com o fazer docente, que buscam novas soluções e possibilidades, contri-
buindo com a educação diariamente. A educação oportuniza o desenvolvi-
mento e a criatividade é um direito de todos, desta forma, cabe às escolas 
ser o lugar da inovação e da criatividade, desenvolvendo-as em seus alunos, 
professores e todos que nela frequentam e dela usufruem. A escola deveria 
ser um espaço privilegiado de desenvolvimento da criatividade, pois possui 
todos os instrumentos necessários, principalmente teorias pedagógicas que 
embasam as ações pedagógicas, para favorecer esse desenvolvimento que se 
dá na relação professor e aluno.

A problemática, hoje, é que a escola opera um efeito negativo sobre a 
criatividade e esta, por conseguinte, opera um efeito negativo sobre as futu-
ras relações a serem estabelecidas por esse aluno. Estudos vêm demostran-
do que a escola, além de não cultivar o desenvolvimento da criatividade, a 
entorpece quando não a embota. Segundo Amaral (2011), os resultados de 
estudos abaixo são utilizados para justificar tal fato:

•	 As instituições educativas tendem a estruturar-se sob regras rígi-
das que favorecem a manutenção da ordem e da disciplina e orien-
tam o processo educativo de forma controlada.

•	 A concepção do professor do aluno ideal geralmente é composta 
por características valorizadas socialmente, mas não necessaria-
mente significativas para a criatividade. Por exemplo, os profes-
sores normalmente valorizam a obediência e o conformismo em 
detrimento da curiosidade ou independência.

•	 Os professores não valorizam a expressão de ideias novas e não 
favorecem o hábito do questionamento e da reflexão. Ou seja, ten-
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dem a descartar a provocação intelectual que pode colocar a sua 
autoridade em cheque.

•	 Os conhecimentos são ensinados de forma desconectada.

•	 A avaliação da aprendizagem acontece via provas e atividades que 
solicitam a memorização e a repetição.

•	 O erro tem uma conotação negativa e é visto como sinônimo de 
fracasso.

•	 O pensamento convergente é reforçado por situações-problema 
ou atividades que só favorecem uma alternativa como resposta.

•	 Impera em grande parte dos professores uma concepção equivo-
cada de criatividade, considerando-a como um dom reservado a 
poucos privilegiados ou como uma habilidade restrita às ativida-
des artísticas ou científicas. (AMARAL, 2011, p. 65)

Torre & Violant (2006a, 2006b) comenta em sua obra – Compreen-
der e Avaliar a Criatividade, V.1, que a sociedade do século XXI não será 
outra, senão a sociedade da criatividade e que o século XXI será o século da 
criatividade, influenciado por novas ideias e soluções aos problemas mais 
graves. Para ele “somente uma educação em valores criativos e de convi-
vência pode contribuir para afrontar algumas das grandes problemáticas 
sócio-laborais” (idem, 2006b, p. 12).

A demanda acadêmica e os problemas sociais que emergem, hoje, 
na sociedade, evidenciam a urgência de respostas a estas necessidades de 
construção de conhecimento sob o enfoque da complexidade e da transdis-
ciplinaridade, sob a égide do desenvolvimento da consciência, da ética e da 
superação humana em prol do próprio humano. A abertura às mudanças, 
ao novo, àquilo que proporciona visões abertas e compreensivas do que é 
humano, só tem sentido quando se tem como ponto de observação a refe-
rência da sociedade, do próprio humano e da natureza.

Amaral (2011), baseada em Gonzàlez Rey (2003, 2006) e em Mitjáns 
Martínez (1997, 2000, 2004, 2005, 2006a, 2008a), além de outros autores 
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que discorrem sobre o tema da criatividade e suas interlocuções e interre-
lações com assuntos da aprendizagem e do desenvolvimento, compreende 
que elementos da subjetividade individual constituem o favorecimento do 
desenvolvimento do sentido e sentimento de autoria. A autoria representa 
uma maneira personalizada desenvolvida e expressa quando as configura-
ções internas e recursos pessoais reforçam a necessidade de um posicio-
namento do sujeito como autor do seu processo de aprendizagem, o que 
mobiliza o próprio sujeito na busca de sua realização pessoal.

A aprendizagem criativa é favorecida, nesse caso, segundo essa au-
tora, pelo sentido de autoria que representa uma condensação de um con-
junto de elementos articulados entre si, com o contexto social e com as 
particularidades características de cada sujeito consigo mesmo. O sentido 
de autoria é, então, a célula principal para que ocorra a aprendizagem cria-
tiva, pois é no momento em que o indivíduo se reconhece como sujeito 
do seu processo de aprendizagem e do estabelecimento de relações com o 
mundo que se reconhece como autor e se diferencia dos demais sujeitos, 
reconhecendo a sua singularidade. Nesse sentido, Suanno (2010b), entende 
que, o processo de desenvolvimento do pensamento criativo, assim como,

qualquer processo, quando iniciado, é desorganizado enquanto não há a 
delimitação do que se pretende, e isso engloba o planejamento, a elaboração 
de uma aula, o processo de ensino e de aprendizagem. essa desorganização 
representa o confronto entre a desordem e a ordem, entre a complexidade e 
a linearidade, e apresenta a responsabilidade de uma busca compartilhada, 
em que todos os integrantes são corresponsáveis pelo processo de constru-
ção das aprendizagens a que são expostos. Assim sendo, dentro e fora do 
ambiente escolar, professores, alunos e demais cidadãos, direta ou indire-
tamente atingidos por esse ambiente específico, necessitam envolver-se em 
um processo de auto-organização constante. (p. 213)

Segundo Amaral (2011), “é nesse encontro intersubjetivo que nossos 
pensamentos e sentimentos ganham contorno, nossas ideias geram impac-
to, nossa imaginação se materializa, nossas emoções afloram e a nossa au-
toria nasce” (p. 199). Em seus estudos, pôde perceber que quatro aspectos 
nucleares constituem a aprendizagem criativa, sendo eles:
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•	 O desenvolvimento da condição de sujeito que ocorre mediante 
vivências de autonomia, momentos de enfrentamento, a conquis-
ta paulatina da autoconfiança, o desenvolvimento da capacidade 
reflexiva e o próprio exercício da condição de sujeito. Defende-
mos a importância primordial de que essa condição psicológica 
se desenvolva e se expresse no domínio da aprendizagem escolar 
favorecendo para que o aprendiz se posicione como sujeito autor 
da aprendizagem.

•	 A constituição de configurações subjetivas que acontece pela ar-
ticulação de uma rede que envolve: a ação do indivíduo, sentidos 
subjetivos sociais, e um conjunto de sentidos subjetivos individu-
ais (da aprendizagem, da leitura, da escrita, da autovalorização e 
do outro como ensinante) que ganham estabilidade e se consti-
tuem numa trama simbólico-emocional favorecedora da apren-
dizagem criativa.

•	 A produção de sentidos subjetivos situacionais no espaço da 
aprendizagem escolar, dentre os quais destacamos o sentido sub-
jetivo da realização pessoal, que movimenta o aprendiz a partir de 
uma satisfação própria e de um interesse particular em aprender 
que dinamiza a aprendizagem criativa.

•	 O desenvolvimento da imaginação criativa que tem a sua gêne-
se no brincar, mas que continua se desenvolvendo por meio da 
leitura, da escrita, de atividades diferenciadas, e de determinadas 
relações dialógicas. (AMARAL, 2011, p. 198-199)

De acordo com os aspectos nucleares citados acima, coloca-se em 
relevo a importância da aprendizagem criativa e a evidencia, entendendo 
que aprender criativamente supõe um enfrentamento, diferenciado quali-
tativamente, com o conhecimento, que é mobilizado pelo aluno na produ-
ção de sentidos subjetivos, numa implicação crítica e ativa por parte dele. 
Para Amaral (2011), a aprendizagem criativa favorece uma afetiva e efetiva 
aproximação com a informação, onde o aluno avança em uma compre-
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ensão além da proposta docente e do referencial bibliográfico consultado, 
ultrapassando o nível da repetição e favorecendo o sentido e o sentimento 
de autoria do processo de construção e desenvolvimento da sua própria 
aprendizagem.

O momento criativo da sua própria aprendizagem possibilita que o 
aluno se conecte com a possibilidade de ser sujeito de seus próprios pro-
cessos, dando outro sentido às suas ações, corresponsabilizando-se pela 
construção de ambientes facilitadores ou complicadores de convivências 
interpessoais e interssociais. Amaral (2011) entende que,

a aprendizagem criativa, como qualquer expressão criativa, pode ser estu-
dada desde a sua dimensão produtiva e/ou desde a sua dimensão subjetiva. 
A dimensão produtiva está atrelada aos produtos da aprendizagem criativa 
que podem ser, por exemplo, atividades e trabalhos criativos realizados, ou 
mesmo perguntas e ideias interessantes e originais elaboradas em sala de 
aula. A dimensão subjetiva da aprendizagem criativa relaciona-se com os 
processos subjetivos que favorecem a construção criativa do conhecimento 
pessoal. Quando nos referimos ao conhecimento pessoal, nos remetemos 
ao acervo pessoal de conhecimentos que cada indivíduo apropriou ao longo 
do desenvolvimento. (p. 19)

Assim, parece urgente pesquisar como as escolas vêm ou não atuan-
do nesta direção, atendendo a uma demanda crescente, cobrada essencial-
mente pela própria evolução natural de um mundo que necessita de ajustes, 
cada vez mais elaborados que atendam às necessidades da humanidade e, 
ao mesmo tempo, preserve a integridade do ambiente, tendo e mantendo-o 
como aliado da sociedade, da humanidade e de estratégias cada vez mais 
criativas para se estreitar cada vez mais esses laços.

É também fundamental pesquisar o papel da escola e do contexto 
educacional no desenvolvimento de uma aprendizagem criativa de seus 
alunos e na formação de pessoas criativas e inovadoras, auxiliando na for-
mação da consciência e na construção de conceitos, reconhecendo sua pro-
visoriedade na construção de valores que privilegiem a ética para que os 
alunos possam se tornar adultos críticos e participativos na construção de 
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um mundo melhor. Alunos capazes de atender à demanda pessoal, social e 
ambiental de forma equilibrada, respeitando os espaços e as pessoas.
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O TCC do CEPAE

Vivianne Fleury1

Guilherme Colherinhas2

Não sei nem por onde começar. A oportunidade de um crescimento imensu-
rável me foi oferecida (...). Pensar em algum tema que sempre me despertou 
interesse; selecionar um professor numa lista de excelentes professores e pe-
dir que me orientasse; estudar profundamente um tema recorrendo a livros e 
artigos que, até então, eram exclusivos da graduação, mas que, na verdade, 
eu tinha capacidade suficiente (se estimulada) de lê-los e compreendê-los. A 
novidade do CEPAE, o TCC, foi de extrema importância para o desenvolvi-
mento de minha autonomia intelectual. E essa é uma das bandeiras levanta-
das pelo ensino do CEPAE, além do fomento ao pensamento crítico de seus 
alunos. (Jordanda Fonseca; Ciências Sociais/UFG)

O depoimento acima é de uma ex-aluna do Centro de Ensino e Pes-
quisa Aplicada à Educação da Universidade Federal de Goiás (CEPAE/
UFG), que se formou no Ensino Médio (EM) no ano de 2013. Juntamente 
com cerca de 50 colegas, ela viveu uma experiência nova e, ao que tudo in-
dica, extremamente positiva no ano passado. O Trabalho de Conclusão de 
Curso (TCC) a que ela se refere não faz parte da matriz curricular definida 
pelo MEC para o Ensino Médio, contudo integra o núcleo de disciplinas 
obrigatórias do CEPAE/UFG desde 2013. Cumpre relatar as razões que le-
varam à implantação do TCC no Ensino Médio do CEPAE/UFG.

O CEPAE/UFG, que abriga o Colégio de Aplicação, desfruta de au-
tonomia e condição diferenciada de trabalho, sendo também o centro de 
estágio preferencial dos cursos de licenciatura da Universidade Federal de 
Goiás. Diferentemente dos demais Colégios de Aplicação do Brasil (CAs) 
os docentes lotados no CEPAE/UFG são da carreira de Magistério Superior 

1. Doutora em Literatura Brasileira pela UNB, professora de Língua Portuguesa do Centro de Ensino e Pesquisa 
Aplicado à Educação. E-mail: vivifleury@hotmail.com

2. Doutor em Física da Matéria Condensada pela UFG, professor de Física do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicado 
à Educação. E-mail: gcolherinhas@ufg.br 
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Federal (MSF), ou seja, seu corpo docente compõe, efetivamente, o qua-
dro de professores da UFG. Por determinações legais, e diversamente do 
que ocorre entre professores de escolarização básica tanto da rede pública 
quanto privada, para os quais não há necessariamente exigência de pós-
-graduação, os professores do CEPAE/UFG são doutores e mestres, como 
determinam os editais dos concursos para docente da Universidade. Nestas 
condições, o professor lotado no CEPAE/UFG está sujeito a avaliações de 
desempenho que preveem a atuação no tripé Ensino, Pesquisa e Extensão. 
Com efeito, consta tanto do nome do colégio quanto do projeto pedagógico 
da unidade esta vocação para pesquisa aplicada á educação. 

No entanto, é uma situação sui generis a deste corpo docente que, 
como atua na escola básica, necessita cumprir, além das exigências da car-
reira de MSF, atividades específicas como reuniões de pais, conselhos de 
classe, eventos como festa junina entre outros, bem como o acompanha-
mento mais próximo que o aluno de escolarização básica demanda. Sendo 
ainda o CEPAE/UFG por excelência um campo de estágio, acresce ao tra-
balho dos docentes o acompanhamento, preparação e avaliação de estagiá-
rios dos diversos cursos de licenciaturas da Universidade Federal de Goiás. 
Estas atividades, em sua grande maioria, não são computadas nas avalia-
ções dos docentes que têm por base as diretrizes estabelecidas pela carreira 
de MSF, geralmente embasadas em “produtivismo” e “meritocracia”. Assim, 
diante da demanda discente, da especificidade do ensino na escola básica 
etc, a prerrogativa de produtibilidade intelectual exigida pela carreira não é 
predominantemente cumprida. 

De fato, devido às condições específicas citadas, ocorre que a pro-
dução intelectual dos docentes do CEPAE/UFG tem atendido de forma re-
lativa às metas estabelecidas pelas reitorias. Esta discrepância entre o que 
é realizado pelos docentes do CEPAE/UFG e as metas determinadas pela 
Universidade coloca a escola em uma posição desprivilegiada, acarretando 
grandes prejuízos para a unidade, especialmente em perda significativa de 
vagas de docentes. Nos últimos quatro anos, e principalmente após a expan-
são Universitária (REUNI), a Universidade tem adotado um modelo espe-
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cífico para a distribuição de novas vagas e vagas oriundas de aposentadoria 
do quadro docente. Este modelo segue a mesma proposta de avaliação da 
carreira de MSF e, portanto, devido ao baixo rendimento do CEPAE/UFG 
no quesito produtibilidade, as vagas dos docentes aposentados muitas vezes 
não retornam para a unidade. Estatisticamente, somente 1 a cada 3 vagas 
de docentes voltou para nova contratação. Isso leva a um círculo vicioso: o 
corpo docente, sobrecarregado com as atividades, não desenvolve produ-
ção bibliográfica suficiente para fazer frente à aquisição de vagas e as perde 
sempre que docentes se aposentam; com este decréscimo significativo, os 
professores são obrigados a assumir mais funções, dificultando ainda mais 
o trabalho intelectual voltado para o ensino, pesquisa e extensão, atividades 
pertinentes às avaliações. 

Com o objetivo de, por um lado, reconduzir o colégio para sua vo-
cação de pesquisa aplicada à educação, o que é uma manifesto desejo dos 
professores e dos alunos e, por outro, interromper o circuito descrito ante-
riormente e reverter um quadro que, no limite, levaria a inviabilidade das 
atividades da unidade, em 2013 o professor de Física, Dr. Guilherme Co-
lherinhas, propôs a criação da disciplina Trabalho de Conclusão de Curso 
(TCC) para o 3º ano do Ensino Médio. A proposta foi exposta e aprovada 
em reunião do Conselho Diretor entrando em vigor em 2013. Com car-
ga horária de 40 horas, foi então criada a disciplina obrigatória TCC no 
CEPAE/UFG. 

Como na graduação, o TCC passou a ser obrigatório para a forma-
tura dos alunos no EM. O aluno escolhe um orientador dentro do quadro 
de professores da unidade e, de acordo com seu interesse e do projeto de 
pesquisa do docente, desenvolve um trabalho escrito que será submetido a 
uma banca avaliadora ao final do ano letivo. Esta banca lhe conferirá um 
conceito – A, B, C – para aprovação, ou D e E, para reprovação, impossibi-
litando-o de concluir o EM. O implemento desta ação não soluciona com-
pletamente a questão complexa da unidade, mas oportuniza a valorização 
do trabalho docente e a iniciação científica dos alunos, pois visa:
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1. Fomentar o trabalho de pesquisa docente, uma vez que os alu-
nos devem desenvolver uma pesquisa orientada por um professor 
da unidade, agregando mão de obra para o desenvolvimento da 
pesquisa.

2. Proporcionar aos alunos o desenvolvimento de suas capacidades 
intelectual e crítica.

3. Instrumentalizar o aluno de 3º ano do EM para o trabalho acadê-
mico, ao desenvolver um projeto de pesquisa dentro das normas 
correntes.

4.  Aumentar a produtividade da Unidade e, consequentemente, a 
pontuação nos quesitos avaliados pelas resoluções vigentes, devi-
do ao aumento da pontuação docente nos seguintes quesitos:

•	 Produção intelectual.

•	 Orientação.

•	 Participação em bancas de avaliação.

•	 Participação em congressos e seminários por parte dos alunos, 
como forma de divulgação dos trabalhos desenvolvidos.

Como era de se esperar, os alunos dos 3º anos, a princípio, ficaram 
preocupados com a nova disciplina obrigatória. De fato, os alunos do Ensi-
no Médio do CEPAE/UFG têm que cumprir disciplinas do Núcleo Básico 
pela manhã e algumas disciplinas do Núcleo Flexível no período vesper-
tino. Além destas obrigações, a grande maioria dos alunos é candidata ao 
Vestibular, o que exige maior dedicação ao estudo. No entanto, a resistência 
ao TCC foi sendo vencida com o desenvolvimento do trabalho de pesqui-
sa, fato que pode ser observado nos depoimentos. Para Gabriela: “Quando 
recebi a notícia de que teria que produzir um TCC no meu terceiro ano do 
Ensino Médio, fiquei bem aterrorizada. Mas, com o tempo fui me acostu-
mando com a ideia e meu orientador me ajudou a sistematizar as ideias que 
tinha, para começar a produzir.” (Gabriela, Leles; Geografia/UFG). E para 
Jordana:
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É fato que levar o TCC junto com as outras doze disciplinas que compunham 
nosso currículo escolar, além das quinze acessórias que tivemos que cumprir 
ao longo do Ensino Médio, não foi uma tarefa fácil. Em algum momento 
tivemos que fazer escolhas como: ler um livro que auxiliaria no TCC ou 
estudar a matéria da próxima prova que se aproximava; assistir uma aula ou 
editar o trabalho, pois o encontro com o orientador se aproximava. Mas é 
no fazer escolhas e lidar com as consequências delas que caminhamos para 
um amadurecimento pessoal. É esse, então, o caminho para o tão esperado 
desenvolvimento da autonomia do aluno. Portanto, com o TCC, o CEPAE 
está seguindo na direção certa.” (Jordanda Fonseca; Ciências Sociais/UFG). 

A coordenação dos TCC das duas turmas de 3º ano do EM ficou 
sob a responsabilidade de dois professores, Vivianne Fleury e Guilherme 
Colherinhas. A figura do coordenador foi criada para resolver questões 
pendentes entre orientador e orientando, divulgar proclames da banca exa-
minadora e assinar os documentos de conclusão e frequência da disciplina. 
Aos orientadores coube indicar um objeto de pesquisa condizente com o 
nível de conhecimento do aluno e estabelecer horários de atendimento se-
manais para o desenvolvimento do trabalho. No final do ano de 2013, 48 
alunos defenderam seus TCCs apresentando-os para 48 bancas de avalia-
ção compostas de 3 docentes cada. 

É certo que tanto para alunos e quanto para professores o TCC se 
mostrou uma inovação bastante profícua. Mais de metade dos produtos 
finais da pesquisa foram expostos em eventos como o CONPEEX-UFG, 
o FEBRAT-UFMG e o CIRCULA-CEPAE-UFG, o que denota a qualidade 
dos produtos apresentados por estes jovens pesquisadores. A participação 
em congressos como estes trouxe, sobretudo para os alunos, experiências 
que nunca haviam vivenciado e uma maior confiança em si mesmos, como 
relata Gabriela:

A produção deste trabalho me proporcionou experiências muito válidas e 
interessantes, que se não fosse essa disciplina eu não teria como participar, 
pois, tive a oportunidade de apresentar em diversos eventos acadêmicos, 
como: CONPEEX; FEBRAT (Belo Horizonte-MG) e CURCULA. Sendo 
que a participação nestes eventos acrescentou muito no meu currículo e na 
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minha vida, afinal, agora como acadêmica, já tenho ideia do que é produzir 
cientificamente e da importância de estar por dentro do que acontece nas 
universidades. (Gabriela Leles; Geografia/UFG).

Enfim, no ano de 2014 novamente os alunos do Ensino Médio do 
CEPAE-UFG deverão cursar a disciplina TCC, e desta vez eles foram avi-
sados no ato de matrícula. Ao contrário de 2013, portanto, estão cientes do 
desafio que deverão enfrentar. Com certeza, o contexto agora é mais propí-
cio, uma vez que alunos e professores do já estão a par dos frutos que esta 
empreitada poderá gerar para todos. Espera-se um resultado ainda mais 
positivo. Os beneficiados são a escola, a universidade, o aluno. A escola 
porque, mais do que nunca, volta seu eixo para pesquisa; a Universidade 
Federal de Goiás, pois receberá alunos já iniciados na pesquisa acadêmica. 
Principalmente, quem ganha é o aluno. É o que observou Jordana:

A monotonia das salas de aula, tarefas e conteúdos pré-selecionados mui-
tas vezes atrofiam a criatividade do aluno que se sente incapaz de pensar 
além daquilo que ele transcreve da lousa para o caderno ou escuta numa 
explicação. Não há razão para que ele vá além. Até porque tudo o que ele 
espera é passar de ano e a escola, muitas vezes, não exige mais que isso. No 
entanto, apesar de, na maioria das vezes, parecem entediados com o coti-
diano escolar, é bem provável que cada adolescente carregue consigo algum 
pensamento inquietante a respeito do mundo. Não importa em qual área 
do conhecimento essa inquietação se enquadre. Seja nas ciências exatas, 
biológicas ou humanas. (Jordana Fonseca; Ciências Sociais/ UFG)

Depoimentos como este incentivam os professores do Cepae a se-
guir adiante. O que nos move é proporcionar aos alunos a oportunidade 
de desenvolver suas maiores habilidades e sua identidade intelectual, de 
ultrapassar os limites muitas vezes estreitos da escolarização básica, encon-
trar no mundo algo que os motive. É o que buscamos a cada ano e sempre.
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O uso da história em quadrinhos na aula 
de matemática: uma perspectiva 

criativa e significativa

Greiton Toledo de Azevedo1, CEPAE/UFG

Luciana Parente Rocha2, CEPAE/UFG

Não rara às vezes o conteúdo de Geometria Plana tem sido explora-
do pelo professor, no limite, de forma fragmentada, desconexa e reduzido 
às práticas pedagógicas repetitivas. Estas problemáticas, ainda, têm prota-
gonizado em diversos ambientes escolares em pleno século XXI, culmi-
nando nos estudantes, em muitos casos, o desgosto por este assunto e a 
sensação de que ele é, somente, um depósito de fórmulas e procedimentos 
arcaicos e inúteis.

Em contrapartida, quando a Geometria Plana é, de acordo com os 
Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997), explorada pelo pro-
fessor, em sala de aula, priorizando o diálogo contínuo entre as nuances 
geométricas e aritméticas, bem como atividades que contemplem situações 
de cunho crítico e reflexivo, pode, em parte, promover situações mais favo-
ráveis para a aprendizagem significativa dos alunos.  

É importante levar em conta que não só as ações didático-metodo-
lógicas adotadas pelo professor, os conteúdos escolhidos, bem como as re-
lações pedagógicas estabelecidas por ele podem contribuir para a aprendi-
zagem do estudante. É preciso também considerar quais instrumentos de 
avaliação que este adota e a forma como os utiliza em sala de aula. Afinal, 
assim, como corrobora Moretto (2007, p.10) “(...) avaliar a aprendizagem 
está profundamente relacionado com o processo de ensino e, portanto, 
deve ser conduzido com mais um momento em que o aluno aprende”. 

1. Professor do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação. E-mail: greitontoledo@gmail.com

2. Professora do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação. E-mail: lpr.luciana@gmail.com
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Os instrumentos de avaliação em Matemática devem estar em sin-
tonia com as ações pedagógicas do professor e, por extensão, com as abor-
dagens didático-metodológicas de ensino-aprendizagem adotadas por este. 
Além disso, tais abordagens devem ser escolhidas no sentido de contribuir 
para o pensamento crítico, inventivo e autônomo do aluno. Nesta perspec-
tiva, as reflexões ocasionadas neste trabalho retratam uma experiência de-
senvolvida no Estágio Supervisionado III, na turma do 6º ano ‘A’, no Centro 
de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação (CEPAE) da Universidade Fede-
ral de Goiás (UFG), no ano de 2012/2 com o uso das Histórias em Quadri-
nho (HQ) nas aulas de Matemática, particularmente, em Geometria Plana.  

O principal objetivo desta obra é mostrar, a importância de se tra-
balhar com as Histórias em Quadrinhos (HQs) nas aulas de matemática, 
especialmente, como um dos instrumentos de avaliação adotados pelo pro-
fessor. As descrições e reflexões aqui contempladas, para tanto, ilustram, 
em forma de recorte, as ações pedagógicas implementadas na turma, en-
fatizando as construções das HQs feitas pelos alunos com a utilização do 
software Hagáquê. 

No entanto, cabe ressaltar, antes de tudo, que o uso das HQs nas 
aulas de matemática e, posteriormente, como instrumento de avaliação em 
Geometria Plana não nasceu de um dia para outro em nossa proposta pe-
dagógica, mas algo que se constituiu na medida em que observávamos a 
turma e quando identificávamos a forma como alunos expressavam suas 
opiniões, escrita e oral, do conteúdo abordado. Neste sentido, percebemos 
que, por um lado, muitos alunos tinham facilidade em expressar seus co-
nhecimentos adquiridos em Geometria Plana, por meio de desenhos, es-
boços de organogramas etc., mas sentiam, por outro lado, em alguns casos, 
desmotivados em descrever, puramente, os conceitos geométricos na rea-
lização, por exemplo, de uma avaliação escrita. Diante desta situação, op-
tamos, portanto, congregar as HQs como um dos instrumentos avaliativos 
em nossa proposta pedagógica. 

Ao agregar as HQs em nossas ações didático-metodológicas, mais 
especificamente, como componente de avaliação, percebemos o envolvi-
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mento mais intenso dos alunos nas aulas de Geometria, bem como a moti-
vação deles em produzi-la colaborativamente. 

Figura 1 – Grupos elaborando sua HQ no software HagáQuê

Ao construir as HQs pelo software nas aulas, pretendíamos mini-
mizar a distância entre a linguagem escrita e a linguagem figural no que 
concerne aos conceitos, às propriedades e aplicações de Geometria Plana 
e, ao mesmo tempo, tornar a aprendizagem mais suscetível e prazerosa ao 
aluno por diferentes linguagens e distintos caminhos. Ao trabalhar com o 
software, por exemplo, não só percebemos o diálogo das diferentes repre-
sentações matemáticas (oral, escrita e figural), mas também conseguimos 
aliar outra linguagem, representação, em nossa proposta - a linguagem 
digital o que, de certo modo, contribuiu mais ainda para o processo de 
ensino-aprendizagem do conteúdo. Neste sentido, Moran (2000, p. 73) cor-
robora: “Para romper conservadorismo, o professor deve levar em conside-
ração que, além da linguagem oral e da linguagem escrita que acompanham 
historicamente o processo pedagógico de ensinar e aprender, é necessário 
considerar também a linguagem digital.” (grifo do autor).

Estimulamos também a percepção dos conceitos de Geometria plana 
a partir de dois caminhos distintos: da compreensão das imagens geomé-
tricas, via expressões narrativas, e do entendimento das expressões figurais, 
via auxílio do recurso tecnológico, permitindo assim uma articulação mais 
intensa e menos estanque entre as representações dos assuntos intrínsecos 
à Geometria Plana. 

Acreditamos que a HQ, assim como corrobora Borges (2001), ultra-
passa a concepção de letramento ou contribuição no processo de leitura e 
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escrita, pois esta mídia pode ser explorada em outros campos do conhe-
cimento, particularmente, no ensino e aprendizagem em Matemática. Por 
exemplo, com o uso da HQ na aula os alunos puderam explorar não só as 
diferentes linguagens, mas também, a imaginação, a curiosidade e a criati-
vidade para construir as histórias.  

Analisamos que o uso das HQs além de promover um espaço pro-
pício para a construção do conhecimento matemático, pode também pro-
porcionar situações de reflexões e análises dos elementos geométricos ex-
plorados. Ainda, percebemos que durante a avaliação, os alunos não só 
demonstram o que já sabiam, mas também puderam aprender uns com 
os outros, potencializando assim, o seu aprendizado. Observamos também 
que eles compreenderam o conteúdo de uma forma mais livre e autêntica, 
além de poderem inferir e aferir, uns com os outros, os conceitos, as pro-
priedades e aplicações de Geometria Plana.  

No intuito de ilustrarmos aquilo que os grupos produziram durante a 
avaliação formal com o software Hagáquê, destacamos abaixo, uma história 
em quadrinho feita por um grupo de alunos. Ressaltamos que esta HQ, em 
específico, não desmerece as demais produzidas por outros grupos, visto 
que, todos eles produziram fecundas e boas histórias em Geometria Plana. 

A construção da HQ feita pelos alunos contempla os conceitos e as 
propriedades dos polígonos de quatro lados, quatro ângulos e quatro vér-
tices, comumente reconhecidos de quadriláteros. O grupo também, por 
exemplo, mostrou que não só existem quadriláteros que têm lados opos-
tos paralelos como, geralmente, é explorado em sala de aula. Sendo assim, 
eles apresentaram para além da ideia dos típicos quadriláteros (Quadrado, 
retângulo, losango, paralelogramo e trapézio), a família dos quadriláteros, 
batizados por trapezoides3.  

3. Quadrilátero que não possui lados paralelos. 
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Figura 2 – Recorte: HQ construída por um grupo de alunos
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De modo geral, por meio deste trabalho, foi possível perceber o quão 
importante foram às contribuições do uso das HQs nas aulas de matemá-
tica, não só como uma possibilidade de introduzir ou mediar um determi-
nado conteúdo, mas também, como um importante instrumento de avalia-
ção, particularmente, em Geometria Plana em sala de aula. Constatamos 
também que a utilização das HQs, aliada às ações didático-metodológicas 
desenvolvidas, promoveu um ambiente mais suscetível à aprendizagem sig-
nificativa, curiosa e prazerosa em Matemática. 
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  O uso do vídeo como recurso didático 
nas aulas de ciências

Ana Maria da Conceição Silva1

INTRODUÇÃO

O uso do vídeo como recurso didático vem sendo utilizado no ensi-
no de Ciências desde o início da difusão do cinema como diversão. Este é 
um recurso que, se utilizado adequadamente desempenha um papel educa-
cional relevante, pois transmitem informações, modelos de comportamen-
to, linguagens e valores. É um tipo de mídia não ultrapassada, mesmo com 
o a chegada do computador e da internet (MORAN, 1995). 

Para que um filme seja utilizado como recurso didático é necessário 
conhecer sobre ele,  desde a ficha técnica até o seu conteúdo. Além do mais, 
há de se perguntar qual é a contribuição pedagógica a ser obtida com a 
exibição do filme (OSTROVSKI, OSTROVSKI, 2009). 

Segundo Cunha e Giordan:

Para selecionar um filme, é preciso considerar seu alcance, o que pode ser 
discutido, em qual momento do curso a discussão se insere e, sobretudo, 
ressaltar que um filme de ficção científica não tem compromisso em espe-
lhar a realidade, mas que podemos, em muitos deles, encontrar dados da 
realidade que são interpretados pelos realizadores dos filmes. Levar essa 
discussão para a sala de aula é importante, pois não há obra que não carre-
gue as marcas do autor, suas intenções (2008, p. 16).

Quando se trata a ciência na escola é preciso ter cuidado, no que diz 
respeito ao enredo da história e de possíveis inconsistências do ponto de 
vista científico, uma vez que o objetivo secundário do filme é o entreteni-
mento. Dessa forma, com a intervenção consciente do professor é possível 

1. Profª Mestre do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação/UFG. E-mail: prof.anamaria.ufg@gmail.com
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direcionar o ensino pautado em objetivos e na intencionalidade educativa 
(PIMENTEL, 2011).

A utilização de filmes nas aulas pode ser compreendida como um di-
álogo estabelecido entre o cinema e a educação, onde de um lado têm-se su-
jeitos em formação e do outro, o próprio cinema como espaço de ensino e 
aprendizagem dotado de mensagens capazes de atuarem na transformação 
da realidade, uma vez que, a presença de tecnologias como essa, promove a 
difusão do conhecimento e conferem novas maneiras de fazer e de pensar a 
educação (HOLLEBEN, 2008).

Com a evolução da tecnologia os filmes passaram de desenhos se-
quenciais, produtos de um trabalho repetitivo, para a computação gráfi-
ca, com alta qualidade técnica. Um exemplo é o filme Rei leão, pois, este 
apresenta cenas bastante ricas sobre a cadeia alimentar, além de mostrar 
diversos nichos ecológicos e habitats. As cenas presentes no filme podem 
ser trabalhadas de modo a enriquecer o processo de ensino-aprendizagem, 
proporcionando aos alunos uma compreensão do conteúdo apresentado 
em sala de aula. De acordo com Pimentel, “cabe ao educador desenvolver 
certas competências para que ele ajuste o recurso da narrativa fílmica as 
suas intenções e às necessidades de seu aluno” (PIMENTEL, 2011, p. 85).

Assim, a presente pesquisa teve por objetivo o uso do filme Rei Leão 
como recurso didático para motivar e envolver os alunos nas aulas sobre 
cadeia alimentar, nicho ecológico e habitat, e consequentemente a sua 
aprendizagem sobre estes conteúdos. 

METODOLOGIA

A pesquisa realizada é de natureza qualitativa, e foi desenvolvida em 
sala de aula no qual a pesquisadora, atua como professora. As informações 
colhidas foram apresentadas de forma descritiva, considerando o processo 
e não apenas os resultados. 

Os participantes da pesquisa foram alunos do 7º ano A e B do ensino 
fundamental do CEPAE/UFG, sendo um total de 58 alunos e idade entre 
12 e 15 anos. Os alunos foram informados sobre o objetivo da pesquisa e os 
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responsáveis assinaram um termo de consentimento autorizando os filhos 
a participarem da pesquisa.

Para a escolha do filme Rei Leão considerou-se o perfil dos alunos 
(faixa etária) e os objetivos educacionais (assuntos a serem estudados). O 
filme teve duração média de 80 minutos, e foram necessárias aulas conju-
gadas para a sua apresentação.No entanto, para a realização deste estudo 
utilizaram-se seis aulas, sendo:

1ª semana – duas aulas
Nestas aulas foi explicado aos alunos que eles assistiriam ao filme Rei 

Leão para estudar o conteúdo cadeia alimentar, nicho ecológico e habitat, 
sendo informados apenas aspectos gerais do vídeo, como produção, dire-
ção, ano, duração do vídeo. 

Antes de ver o filme, com orientação da professora, os alunos ela-
boraram um roteiro, e neste foi solicitado que anotassem tópicos sobre as 
cenas mais importantes, tais como: ambiente em que ocorre, características 
dos personagens, modo de vida dos personagens, como se alimentam,  o 
que gostaram. 

2º semana – duas aulas
Nestas duas aulas os alunos assistiram ao filme. Solicitou-se que cada 

aluno  utilizasse o seu roteiro de acompanhamento e fizesse anotações refe-
rentes às suas observações e também às dúvidas que surgissem.

Durante a exibição do filme o professor registrou as observações 
quanto à reação dos alunos.

3ª semana -  duas aulas
Na primeira aula foi promovida uma discussão sobre o filme media-

da pelo professor. Os alunos expos oralmente o que compreenderam sobre 
o filme e foi trabalhada com os alunos a compreensão do que foi visto. O 
professor apresentou o conceito de nicho ecológico, habitat e cadeia ali-
mentar e os alunos relacionam estes conceitos à cenas do filme. Na segunda 
aula os alunos responderam a um questionário, com seis perguntas abertas, 
sobre o conteúdo abordado. E como atividade de casa, os alunos confeccio-
naram uma história em quadrinhos relacionada ao assunto.
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RESULTADOS E DISCUSSÕES

Um olhar mais profundo foi necessário para a obtenção dos resulta-
dos desta pesquisa. Uma variedade de informações, evidências e conheci-
mentos se sobressaíram nas respostas dos alunos, nas etapas do desenvolvi-
mento deste estudo e na observação do pesquisador.  

Durante a exibição do filme observou-se um entusiasmo geral dos 
alunos, que, segundo Marcondes Filho (1998), um filme desperta a curio-
sidade do aluno, prende sua atenção,  mexe com a sua mente e o seu corpo,  
e educa mesmo sem intenção. O filme cumpriu, assim, um papel de co-
municar também sensorialmente e emocionalmente antes de introduzir os 
conceitos. Dessa forma, o presente estudo começou pelo sensorial e afetivo, 
do concreto e imediato, antes de apresentar a teoria (ARROIO & GIOR-
DAN, 2006).

Na atividade de discussão, mediada pelo professor, foram feitas 
perguntas exploratórias sobre o filme e observou-se participação efetiva 
de ambas as turmas. A realização de debates em sala de aula ofereceu aos 
alunos a oportunidade de exporem suas ideias a respeito de fenômenos e 
conceitos científicos num ambiente estimulante (ALTARUGIO; DINIZ; 
LOCATELLI, 2010).  Percebeu-se que com esta atividade os alunos conse-
guiram estabelecer uma relação entre a ficção e a realidade, exemplificando 
a partir de cenas do filme os conteúdos relativos à cadeia alimentar, nicho 
ecológico e habitat. 

Quanto ao questionário, a partir das respostas obtidas, verificou-se 
que os alunos de modo geral, souberam construir os conceitos de forma 
significativa (e interessante) conforme a realidade científica. De acordo 
com Ausubel (1980), para haver aprendizagem significativa, o aluno tem 
que estar pré-disposto a aprender. O filme contribuiu para isso, pois os alu-
nos se mostraram bastantes entusiasmados e participantes. Nenhuma per-
gunta do questionário foi entregue em branco.

A elaboração da história em quadrinhos também foi um instrumen-
to de avaliação e o resultado foi positivo, pois, os alunos demonstraram 
criatividade e capacidade em abordar e diferenciar sobre cadeia alimentar 
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e/ou nicho ecológico e/ou habitat, unindo o filme ao conhecimento apren-
dido. Santos (2003) afirma que, ao elaborar uma história em quadrinho, o 
aluno pode representar conhecimentos de uma maneira criativa. A maio-
ria das histórias em quadrinhos foi engraçada e apresentou conhecimentos 
biológicos sobre o tema estudado.

Esperava-se que o filme levasse a reflexões, mas não pessoais, fato 
ocorrido com alguns alunos de ambas as turmas. Pois, constatou-se que o 
filme além de propiciar reflexões sobre a importância da preservação do 
ambiente para não comprometer as cadeias alimentares, os nichos ecoló-
gicos e os habitats, este também levou a auto-reflexão por parte de alguns 
alunos, no qual teceram analogias com experiências vividas e que ficaram 
marcadas, como por exemplo, o respeito aos pais. Esperava-se que as refle-
xões se limitassem ao filme, às questões éticas (FREIRE, 1989), ao conteúdo 
apenas, no entanto, para ambas as turmas, o filme foi um pouco mais. 

Assim, a partir dos resultados obtidos neste estudo, verificou-se 
que o uso do filme Rei Leão contribuiu significativamente para o apren-
dizado dos alunos sobre os temas propostos, pois os alunos aprenderam e 
apreenderam.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Assistir a um filme que vise alcançar objetivos direcionados para o 
ensino é gratificante, pois, provoca em cada ser humano sensações diferen-
tes, uma vez que vemos, ouvimos, sentimos e interpretamos de maneiras 
distintas. 

O uso adequado do vídeo é uma importante ferramenta de ensino-
-aprendizagem, visto que contempla a construção e socialização de mui-
tos conhecimentos. Nesse sentido, verificou-se que o uso deste vídeo, para 
ambas as turmas de 7º ano, contribuiu para que os alunos construíssem e 
reconstruíssem o seu aprendizado.

Assim, o filme escolhido e utilizado neste estudo trouxe resultados 
significativos, pois, a partir das respostas obtidas nos questionários, nas his-
tórias em quadrinhos e nas discussões realizadas com os alunos, percebeu-
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-se  que estes  souberam distinguir a fantasia da realidade, compreenderam 
que todos os seres vivos se relacionam e ocupam um espaço na natureza, e 
que os animais têm costumes diferentes.

Essas observações e constatações foram importantes, uma vez que 
o filme Rei Leão propiciou a apresentação de uma nova possibilidade de 
aprendizado aliada ao método de ensino, pois, envolveu e aguçou a curio-
sidade dos alunos, contribuindo de maneira lúdica para o seu aprendizado, 
alcançando assim, o objetivo proposto. 
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Oficinas temáticas no ensino 
de língua inglesa na escola

Giuliana Castro Brossi1

Viviane Pires Viana Silvestre2

INTRODUÇÃO

O ensino de Língua Inglesa (doravante LI) na escola tem sido alvo 
de uma grande variedade de estudos com o intuito de investigar metodo-
logias/abordagens que sejam bem sucedidas no contexto da escola pública. 
Como formadoras de professores/as de LI nos deparamos com a difícil ta-
refa de preparar os/as professores/as em formação universitária para atuar 
no contexto da escola pública, mantendo a chama da motivação acesa no 
decorrer dessa experiência inicial de ensinar LI. 

A partir da experiência inicial das oficinas de LI realizadas pelo 
grupo de bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Do-
cência – PIBID, da CAPES, edital 2012, (PIBID/UEG/LETRAS/INGLÊS/
INHUMAS/2012), adotamos o sistema de oficinas temáticas ministradas 
por duplas ou trios de alunos/as-professores/as na realização da fase de re-
gência do Estágio Supervisionado de Língua Inglesa I do curso de Letras 
Português/Inglês da Universidade Estadual de Goiás, Unidade Universitá-
ria de Inhumas, no ano de 2013. Neste trabalho, almejamos compartilhar 
alguns resultados dessa experiência colaborativa/criativa das oficinas de LI 
nos anos finais do Ensino Fundamental desenvolvida em uma escola públi-
ca de tempo integral da cidade de Inhumas-GO. 

1. Professora de Estágio Supervisionado de Língua Inglesa do curso de Letras Português/Inglês da Universidade 
Estadual de Goiás, Unidade Universitária de Inhumas, e professora de Língua Inglesa no Ensino Fundamental – II 
fase na Secretaria Municipal de Educação de Anápolis. E-mail: giu_brossi@hotmail.com

2. Professora de Estágio Supervisionado de Língua Inglesa do curso de Letras Português/Inglês da Universidade 
Estadual de Goiás, Unidade Universitária de Inhumas, e doutoranda em Letras e Linguística pela Universidade 
Federal de Goiás. E-mail: vivianepvs@gmail.com
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A proposta de organização do presente trabalho, então, é descrever 
o Estágio Supervisionado de LI na UEG/UnU Inhumas, incluindo os tópi-
cos trabalhados no decorrer das Orientações do Estágio Supervisionado, 
o processo de reflexão e planejamento colaborativo, apresentar a proposta 
das oficinas temáticas, e, finalmente, compartilhar algumas das atividades 
criativas realizadas nas oficinas de LI.

ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE LÍNGUA INGLESA I NA UEG/ UNU 
INHUMAS

O Estágio Supervisionado de Língua Inglesa I na UEG/UnU Inhu-
mas e as aulas da disciplina “Orientações para o Estágio Supervisionado 
de Língua Inglesa I” se complementam, uma vez que no decorrer do ano 
letivo, os/as professores/as em formação participam de leituras e discussões 
a respeito de tópicos como o ensino de LI na escola pública (JORGE, 2009; 
MICCOLI, 2010), métodos e abordagens para o ensino de LI (FIGUEIRE-
DO, 2012), a pesquisa-ação na sala de aula (SILVESTRE; PESSOA, 2010), a 
perspectiva crítica no ensino de LI (PESSOA; BORELLI, 2011), o planeja-
mento (BROSSI, 2008), dentre outros que formam a base para o desenvol-
vimento das aulas das oficinas temáticas.

No início do ano letivo, a turma do 3º ano de Letras foi dividida em 
duplas/trios que ministrariam as oficinas no segundo semestre. Durante o 
período de semirregência, no qual os/as professores/as visitaram a escola-
-campo e acompanharam as aulas da professora regente, definiram tam-
bém o tema que gostariam de trabalhar nas oficinas. A partir da definição 
do tema, elaboraram de forma colaborativa um projeto de pesquisa-ação, 
com os planos das quatro aulas que seriam ministradas nas oficinas. A co-
laboração entre professores/as em formação e formadoras no planejamento 
e seleção de atividades criativas foi primordial para o sucesso das aulas, já 
que, segundo apontam Harmer (2001) e Cook (1991), a motivação é essen-
cial para o sucesso do processo de aprendizagem, e a seleção de atividades 
apropriadas pode contribuir para essa motivação e envolvimento dos/das 
alunos/as. 
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O planejamento colaborativo oferece oportunidade para discussão, 
reflexão e construção conjunta de conhecimento (VASCONCELOS, 2000). 
Para a autora, o planejamento colaborativo é uma ferramenta cuja função é 
tornar a ação clara, precisa, eficiente, direcionada e transformadora, sendo 
exatamente essa forma de ação que obtivemos dos/as professores/as em for-
mação. Durante a realização das oficinas na escola-campo, as professoras 
formadoras e os/as professores/as em formação reuniam-se após cada ofici-
na em uma sessão reflexiva sobre a aula, os objetivos alcançados e as ações 
para a próxima aula. Esses encontros revelavam a maturidade e desenvolvi-
mento dos/as alunos/as-professores/as adquiridos por meio da reflexão na 
ação e sobre a ação (SCHON, 1992).

AS OFICINAS TEMÁTICAS 

Além das oficinas serem planejadas e realizadas de forma colaborati-
va e reflexiva, procuramos selecionar os temas embasados em perspectivas 
críticas no ensino de LI (JORDÃO; FOGAÇA, 2007; BORELLI; PESSOA, 
2011; MENEZES DE SOUZA, 2011), em que o/a professor/a provoca pro-
blematizações que levam o/a aluno/a a pensar acerca de seus papeis sociais 
e políticos, ultrapassando os limites da sala de aula. As oficinas de LI fo-
ram conduzidas colaborativamente (em duplas ou trios), com o apoio das 
professoras formadoras, uma vez por semana, com duração de 45 minutos 
cada aula, em uma escola pública de tempo integral da cidade de Inhumas-
-GO que atendia, em 2013, a uma média de 180 alunos/as do Ensino Fun-
damental II (6º ao 9º ano). 

Devido à configuração da escola-campo em uma instituição de tem-
po integral, as oficinas aconteceram no período vespertino, em seis turmas 
reagrupadas (6º ao 9º ano), com aproximadamente 15 alunos/as cada, tota-
lizando uma média de 90 alunos/as atendidos/as. Foram organizadas duas 
salas, de modo que cada grupo de alunos/as-professores/as atendessem a 
três turmas durante quatro semanas consecutivas. Não seguimos um livro 
didático, ou qualquer material previamente elaborado: os temas foram le-
vantados, os objetivos propostos, as atividades desenvolvidas e os materiais 



700   |  ANAIS - I Seminário da Rede Internacional de Escolas Criativas

confeccionados pelos/as alunos/as-professores/as, com a supervisão das 
professoras formadoras. Os/as alunos/as-professores/as foram incentiva-
dos/as a usarem a LI nas aulas, sempre que possível, além de incentivarem 
a participação dos/as alunos/as também na LI. 

As oficinas desenvolvidas no âmbito do estágio supervisionado acon-
teceram no segundo semestre de 2013. No mês de agosto, foram executados 
os projetos: “Good Food, Good Life: pensando sobre os hábitos alimentares 
na escola e em volta do mundo nas aulas de inglês” e “Aprendizagem da 
Língua Inglesa com o uso de séries de TV: um olhar diferente”. Em setem-
bro, foram desenvolvidos os projetos “The Different Types of Family” e “We 
can be heroes”. Por fim, no mês de outubro, os projetos “Feelings” e “Patriar-
chy: a violência contra a mulher por meio do ensino de língua inglesa” fo-
ram colocados em prática. 

ALGUMAS ATIVIDADES CRIATIVAS NAS AULAS DE INGLÊS

Além do acompanhamento prévio dessas oficinas, todas as aulas mi-
nistradas foram acompanhadas, presencialmente, por nós, professoras-for-
madoras. Isso nos permitiu testemunhar o envolvimento e interesse dos/as 
alunos/as por muitas das atividades desenvolvidas pelos/as alunos/as-pro-
fessores/as. Essas atividades se destacam pela criatividade e inovação que 
proporcionaram às aulas de LI naquele contexto escolar. Dado o limite de 
espaço deste texto, trazemos como exemplo apenas três dessas atividades:

- Atividade A – segunda aula do projeto “Good Food, Good Life: pen-
sando sobre os hábitos alimentares na escola e em volta do mundo nas aulas 
de inglês” – Discussão do vídeo “Think before you waste food”3. Objetivo 
alcançado: sensibilização dos/as alunos/as para a importância de não des-
perdiçarem alimentos.

- Atividade B – segunda aula do projeto “Feelings” – Trabalho com 
trechos de músicas que tratavam de diferentes sentimentos (feelings). Ob-

3. Disponível em <http://www.youtube.com/watch?v=49-uoCVmOLM>. Acesso em 10 Fev. 2014. Para a aula, o 
vídeo foi editado de modo que ficasse mais curto.
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jetivo alcançado: interesse dos/as alunos/as em conhecer estilos musicais 
diferentes dos que estavam habituados.

- Atividade C – segunda aula do projeto “We can be heroes” – Aná-
lise dos poderes de diferentes super-heróis e sua relação com os heróis e as 
heroínas da vida real. Objetivo alcançado: conscientização dos/as alunos/as 
da importância de perceber quem são os heróis e heroínas de nossa socie-
dade e de suas famílias e por quais motivos.

Ao longo de nossa apresentação oral no Seminário, demonstraremos 
como foram realizadas essas atividades. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A tarefa de definir uma atividade, aula ou prática como criativa/ino-
vadora depende de variáveis particulares de cada contexto. Muitas vezes, o 
que em alguns contextos é considerado comum, em outros pode ser con-
siderado inovador. Para o contexto no qual essas oficinas temáticas foram 
desenvolvidas, acreditamos que as atividades mencionadas (e outras mais) 
podem ser consideradas inovadoras e criativas, pois indicaram tanto para 
os/as professores/as em formação como para os/as alunos/as da escola que 
é possível, sim, dinamizar as aulas de LI, problematizar diferentes temáti-
cas nessas aulas e ensinar/aprender muito além de questões estritamente 
linguísticas.

Além disso, a opção de desenvolver a regência do Estágio Supervi-
sionado de LI no formato de oficinas foi uma ação inovadora/criativa no 
curso de formação de professores/as em que atuamos, uma vez que rom-
pemos com alguns paradigmas que costumavam fomentar nosso trabalho. 
A nosso ver, o principal objetivo alcançado com essa opção de organização 
do estágio foi nos possibilitar o acompanhamento sistemático de todas as 
aulas ministradas pelos/as alunos/as-professores/as, o que era inviável até 
o ano anterior. 

Esperamos que o trabalho suscintamente compartilhado aqui pos-
sa, de algum modo, trazer contribuições para outros/as professores/as e/ou 
formadores/as de professores/as.
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Olhos e olhares: a pesquisa como prática 
das ciências fisicas no ensino 

fundamental primeira fase 

Márcia Friedrich1

Luiz Gonzaga Roversi Genovese2

Alex Leandro Benício3

Professores (as) PGP4 Santa Helena5

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Olhos e olhares. Por quê? É preciso esclarecer inicialmente que os 
olhos e os olhares podem despertar sensações diferenciadas em pessoas ou 
grupo de pessoas cada uma com suas características singulares. Isto porque 
o olhar de cada um traz consigo suas concepções acerca das possibilidades 
que se apresentam no seu cotidiano. São pessoas ou grupo de pessoas que 
pensam diferente, mas, podem ter seus olhares voltados para uma mesma 
direção. 

Isto tomou forma quando uma pessoa pensou que poderia ser esta-
giária do curso de Licenciatura em Física em uma Escola da Rede Muni-
cipal de Goiânia, mais especificamente no Ciclo II (4º, 5º e 6º anos). Ideia 

1. Mestre em Educação em Ciências e Matemática pela Universidade Federal de Goiás (UFG), Especialista em 
Matemática e Física pela Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI), Especialista em 
Formação de professores para o Atendimento Educacional Especializado AEE (UFC). Graduada em Matemática 
(URI) e em Ciências Naturais (URI). 

2. Graduado em Física pela Unesp-Rio Claro (Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho) em 1998. 
Doutorado e Mestrado em Educação para a Ciência pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho 
(Unesp-Bauru), obtidos nos anos de 2008 e 2002, respectivamente.

3. Possui graduação em Física pela Universidade Federal de Goiás (2012).

4. Pequeno Grupo de Pesquisa Santa Helena.

5. Alex Benício Leandro, Ana Paula Dias Teles, Darcy da Silva, Giselle Martins Mendes Xavier, Helen Simone de Jesus 
Pereira Carrijo, Jaqueline de Souza Tavares, Juliana Cecília do N Campos, Lúcia Helena de Sousa Rodrigues, Lucinéia 
da Silva Santana, Maura José de Faria Gonçalves, Márcia Friedrich, Mariosvalda Soares Lima, Marinês Juliana Carva-
lho Martins, Nara Rúbia Soares Ferreira, Neide Mendes Pereira, Zanir Elias Rocha, Luiz Gonzaga Roversi Genovese, 
Welbert Ribeiro da Cruz, Renan Pinheiro de Oliveira, Luciano Vaz,  Priscila Machado, Marli Santos.

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4770125T5
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essa, que, com o apoio do seu professor orientador e dos profissionais que 
trabalham nessa escola foi acolhida. Trabalhar a Física no Ensino Funda-
mental primeira fase. Mas como? A resposta começou a emergir com um 
olhar mais apurado para alguns fenômenos que estão no cotidiano e nos 
livros didáticos como conteúdos dos anos iniciais. O conteúdo estava ali. 
Era Física. E os profissionais da educação que atuavam e atuam nessa fase, a 
maioria Pedagogos, sem a formação específica na área perguntaram. Como 
trabalhar com Física? Esse questionamento aflorou inicialmente em uma 
reunião de planejamento. Com uma breve explicação, desconfiança de al-
guns, apoio de outros e muitas indagações, a proposta, que também era um 
desfio, foi acatada pelo grupo. Desde a Educação Infantil até o 6º ano todos 
trabalhariam com a pesquisa e ensino de Ciências (Física) em suas salas de 
aula.

Eis os olhos e olhares... Como seria esse trabalho? Decidido no co-
letivo ficou organizado com o tema “Céu e Terra” e todos os agrupamen-
tos trabalhariam com os olhos voltados para a Física. A educação Infantil 
partiu da água e planetas. O primeiro ano desenvolveu e olhou para o Uni-
verso. O segundo ano conheceu o Planeta Terra, sua órbita, lua e eclipses. 
O terceiro ano viajou pelo interior da Terra, enquanto o quarto ano so-
brevoou as camadas externas da Terra. O quinto ano investigou a força de 
atração gravitacional. Desenvolveu trabalho com o magnetismo. Também 
quis saber das forças, como se comportavam. O sexto ano foi buscar a fonte 
luminosa e trajetória de seus raios luminosos. 

A Escola constituiu o Pequeno Grupo de Pesquisa (PGP). Este que 
faz parte de um Grande Grupo de Pesquisa (GGP) (GENOVESE e GENO-
VESE, 2012) estabelecido no Instituto de Física da Universidade Federal de 
Goiás (UFG). Embasados em Lipman (1990) os agrupamentos constituí-
ram suas Comunidades de Investigação Científica (CIC). 

O recorte que aqui será exposto tratará do trabalho desenvolvido 
pelo quinto ano que abordou os conceitos de forças, direção, sentido, a im-
portância das polias e sua aplicação no contexto atual. 
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O DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO

Fazendo parte do projeto da escola o agrupamento “E”6 pesquisou e 
estudou a importância das polias e suas aplicações no cotidiano. Para tanto 
foi utilizado um kit de ciências da experimentoteca do Centro de Formação 
dos Profissionais da Educação de Goiânia. A turma foi dividida em grupos 
onde cada grupo organizou um suporte com uma, duas ou mais polias fixas 
e móveis como podemos ver nas imagens a seguir:

*O uso das imagens foi autorizado.

A interdisciplinaridade com a Matemática trouxe os conceitos de 
reta, semirreta, direção, sentido, medida de massa e peso. Os alunos preci-
savam identificar a direção e o sentido da força. Medir com o dinamômetro 
o peso da placa de ferro que lhes foi fornecida. Montado o sistema, teriam 
que medir novamente o peso para identificar a importância das polias e 
sua aplicação no cotidiano. Como podemos perceber na fala da aluna Érica 
(11 anos) que foi publicado no Caderno de Educação do Jornal Tribuna do 
Planalto em 03 de novembro de 2012. “Usamos a Matemática e a Física para 
calcular o peso com o dinamômetro. O segredo das polias é que elas dimi-
nuem o peso por que vai uma parte do peso para cada lado”. Outro aluno se 
manifesta da seguinte maneira:

6. A Rede Municipal de Goiânia está organizada em Ciclos de Formação e Desenvolvimento Humano onde o Ciclo 
I corresponde ao 1º, 2º e 3º anos, o Ciclo II ao 4º, 5º 6º anos.
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A diretora da escola se manifestou assim: “Nós percebemos o envol-
vimento de todos os professores, dos funcionários, dos pais e dos estudan-
tes, que demonstram que estão conseguindo absorver, de forma natural e 
prazerosa. Nosso maior intuito é o aprendizado do aluno”. 

O professor coordenador do GGP do IF/UFG, diz que: “Nosso obje-
tivo foi estabelecer uma relação com a escola de modo que os professores 
elaboram na construção de projetos como esse. É fantástico ver o envolvi-
mento das crianças, e vale ressaltar que o trabalho do professor parte do 
desejo da criança em aprender e assim, aprendemos juntos” (Tribuna do 
Planalto, 2012).

Pode-se perceber o envolvimento dos alunos com a CIC como o pró-
prio autor enfatiza: “Nesta comunidade os alunos passam a ter direito a fala 
e o dever de discutir ou discordar de qualquer coisa que se apresente dentro 
dos objetivos propostos para esta etapa, constituindo assim as bases para a 
formação de um debate científico (LIPMAN, 1990).

Diante deste trabalho na escola o PGP se fortaleceu e o campo esco-
lar definido como “um campo de forças relativamente autônomo, dotado 
de uma estrutura estruturante e estruturada pela distribuição e hierarqui-
zação das escolas e dos professores segundo sua autonomia em relação às 
forças externas - oriundas do campo econômico, político, religioso [...]” 
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(GENOVESE, 2008, p. 171), continua seu trabalho de alfabetização cientí-
fica e formação de todos os sujeitos envolvidos no processo e também sua 
valorização em relação aos outros campos.

Por fim, a professora de Matemática se manifestou dizendo: “Nós 
não trabalhamos com a matematização da física, buscamos trabalhar o fe-
nômeno físico com os estudantes. No começo não havia um envolvimento 
de todos os professores, mas com os resultados aparecendo, todos se uni-
ram e a produção de conhecimento apareceu” (Tribuna do Planalto, 2012).

O QUE FICA...

Esse recorte aqui apresentado é apenas a ponta de um iceberg. O 
trabalho realizado por toda a equipe escolar mostrou que vários olhares 
com perspectivas diferenciadas que apontam para uma mesma direção são 
constituintes de práticas que possibilitam a aprendizagem de conceitos pe-
los alunos e a formação em contexto dos profissionais da educação envolvi-
dos. Igualmente é possível demonstrar que o trabalho realizado em uma es-
cola pública  com sua comunidade escolar também produz conhecimento. 
Para tanto, muitos outros trabalhos se seguiram após este ora apresentado. 

Importante se faz frisar que hoje esta é a única escola de Ensino 
Fundamental primeira fase, a receber estagiários do Instituto de Física no 
projeto PIBID, se constituindo como lócus de pesquisa e produção de co-
nhecimento no campo da educação e ensino de Física. Compõe junto com 
outras sete escolas de Ensino Médio o Grande Grupo de Pesquisa (GGP) 
(GENOVESE e GENOVESE, 2012). 

Fecha-se este momento com Demo (1996) que diz: “Aprender a 
aprender e saber pensar, para intervir de modo inovador, são as habilidades 
indispensáveis do cidadão e do trabalhador modernos, para além dos me-
ros treinamentos, aulas, ensinos, instruções etc.” (p. 09) (grifo do autor).
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Anexo: Relatório de um aluno.
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Os Bichos e a Bicharada: plano de ação 
do Grupo 2 da Unidade de Educação Infantil /

CEPAE/UFG - 1º semestre de 2014

Amanda Cléscia R. Guedes1

Cleicianne Barreira2

Elza Ferreira Campolino3

Fernanda Alves de Oliveira4

Ione Mendes Silva Ferreira5

Tatiane Machado6

APRESENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA DO TEMA

A UEI/UFG é um espaço de educação infantil que atende crianças 
com idades entre 2 meses e 4 anos distribuídas em cinco agrupamentos: 
berçário, Grupo I, Grupo II, Grupo III e Grupo VI. Embora a proposta 
pedagógica da instituição preveja diversos momentos coletivos nos quais 
todas as crianças compartilhem do mesmo espaço e da mesma proposta de 
atividade, há momentos organizados especificamente para os grupos aten-
dendo assim as necessidades e interesses de cada grupo etário. O trabalho 
nos agrupamentos se orienta por um Plano de Ação definido a partir da 
observação dos educadores acerca dos interesses e necessidades das crian-

1. Pedagoga pela Universidade Federal de Goiás. Professora bolsista na Unidade de Educação Infantil CEPAE/UFG 
- amandaguedes8@hotmail.com.

2. Pedagoga pela Universidade Federal de Goiás. Professora bolsista da Unidade de Educação Infantil CEPAE/UFG 
– cleicianegyn@hotmail.com.

3. Técnica em Magistério, Auxiliar de enfermagem e Professora efetiva na Unidade de Educação Infantil CEPAE/
UFG – elzacampolino@hotmail.com.

4. Pedagoga pela Universidade Federal de Goiás, Aluna do Curso de Especialização em Teorias da Educação, For-
mação de Professores e Educação Infantil na PUC-GO. Integrante NEPIEC/FE/UFG e professora bolsista na Unidade 
de Educação Infantil CEPAE/UFG – fernandaufg@hotmail.com.

5. Pedagoga, Especialista em Educação Infantil e Mestre em Educação pela Universidade Federal de Goiás. Profes-
sora efetiva na Unidade de Educação Infantil CEPAE/UFG - ionemsilva@hotmail.com.

6. Aluna do curso de Letras e estagiária na Unidade de Educação Infantil CEPAE/UFG - tatymsb@gmail.com. 
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ças de cada agrupamento. Nessa perspectiva, o trabalho aqui apresentado 
refere-se ao Plano de Ação do Grupo 2 da UEI/UFG proposto para ser 
desenvolvido durante o 1º semestre de 2014.

Durante a primeira semana de atendimento na UEI/UFG, observa-
mos junto as crianças do Grupo 2 dessa instituição um interesse significati-
vo por animais. Tal observação se deu em diversos momentos. No refeitó-
rio, observamos a grande atenção dispensada pelas crianças às músicas que 
trazem nomes ou sons de animais como, por exemplo, a música do sapo, da 
pantera cor-de-rosa, da baleia, do jacaré, do gato, etc. 

Convencidas do interesse manifesto pelas crianças em diversos 
momentos da rotina acerca do tema, as educadoras do G2 da UEI 2014.1 
optaram por desenvolver o Plano de Ação do agrupamento para esse pri-
meiro semestre de 2014 abordando os animais. Com o Plano de Ação do 
G2 intitulado “Os Bichos e a Bicharada” pretendemos propor um trabalho 
que possa contribuir de forma efetiva com os processos de aprendizagem e 
desenvolvimento das crianças do G2 da UEI/UFG.

Dentre os processos de aprendizagem e desenvolvimento das crianças 
desse agrupamento que pretendemos potencializar está o desenvolvimento 
da linguagem verbal e corporal, do faz-de-conta, da representatividade, da 
expressividade, da criatividade e também da afetividade. Buscaremos de-
senvolver tais processos por meio de diversas atividades que abordarão o 
tema animais. Embora dentro de uma mesma temática, os turnos matutino 
e vespertino assumirão focos específicos de trabalho em cada turno.

Vale lembrar que a definição por essa temática de trabalho levou em 
conta a manifestação das próprias crianças atendendo, com isso, a um prin-
cípio importante quando se trabalha com projetos de ensino na educação 
infantil: a manifestação e o engajamento dos sujeitos que conjuntamente 
desenvolverão determinado projeto, tudo isso articulado à compreensão 
das educadoras em relação às necessidades educativas específicas do gru-
po etário de trabalho em determinado momento histórico (HERNANDEZ, 
1996). 
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ESPECIFICIDADES DOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO

Turno matutino

A partir da proposta de trabalhar com a temática dos animais, sen-
do esta uma curiosidade vinda das crianças do agrupamento II, no turno 
matutino foi possível perceber, a partir de olhar atendo das educadoras a 
necessidade em trabalhar dentro da temática dos animais com os conceitos 
de individual e coletivo a partir dos pressupostos da identidade do grupo.

Para trabalhar o conceito de coletividade no grupo, será utilizado o 
recurso da ciranda, através de brincadeiras e cantigas de roda, proporcio-
nando um momento de igualdade, onde todos ocupam um lugar seme-
lhante, e podem se ver e serem vistos. 

Pensar em um projeto se proponha a refletir sobre os conceitos de 
individual e coletivo a partir do que foi proposto pelas crianças sendo es-
tes os animais justifica-se uma vez que a proposta da UEI é fundamentada 
em uma concepção de coletividade, porém respeita o direito da criança 
nas suas escolhas como sujeitos de direitos, inclusive direito a momentos 
de individualidade. Coerentes com tudo isso, o projeto do turno matutino 
recebeu o título de “Ciranda dos Bichos”.

Objetivo Geral - turno matutino:
Propiciar momentos de atividades individuais e em grupo, a fim de 

perceber a partir do trabalho com os animais o reconhecimento dos con-
ceitos de individual, coletivo, além de refletir sobre a identidade enquanto 
sujeito com suas especificidades e enquanto parte de um grupo de uma 
determinada cultura.  

Objetivos específicos:
Promover a interação entre o grupo; promover em parceria com as 

crianças diálogos refere ao respeito ao momento do outro de fala, choro, 
expressão e movimento; fomentar a explorar os diversos tipos e classifica-
ção dos animais como os mamíferos, insetos nas suas especificidades e em 
seus grupos, animais marinhos, terrestres, animais do circo, da fazenda, 
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domésticos entre outras categorias que proporcione trabalhar com a ideia 
de individual e coletivo.

Turno vespertino

No turno vespertino também foi possível observar um interesse 
significativo das crianças pelos animais. Tal observação se deu em vários 
momentos, principalmente nas rodas de conversa realizadas no banheiro; 
nesses momentos as crianças trouxeram muitas falas sobre animais que vi-
ram durante as férias ou que suas famílias possuíam. 

As atividades de grupo propostas na primeira semana também se 
constituíram em momentos significativos dessa observação. Tanto nas 
atividades de desenho, quanto de massinha e também de pintura, surgi-
ram várias falas das crianças que remetiam a animais e aos ruídos por eles 
produzidos. Em uma atividade de desenho, por exemplo, surgiu inclusive 
tentativa de representação de animais como leopardo, hipopótamo, dinos-
sauro e macaco, além de muitos outros. 

Desta forma optou-se no turno vespertino em dar continuidade ao 
trabalho sobre os animais desenvolvido no turno matutino entendendo-
-o como um contínuo de possibilidades de aprendizagem para as crianças 
do Grupo 2 da UEI/UFG. Tudo isso com vistas no desenvolvimento da 
linguagem, da representatividade, da expressividade, da criatividade e da 
afetividade. “Que Bicho é esse?” foi o título escolhido para o projeto do 
turno vespertino.

Objetivo Geral – turno vespertino:
Promover, junto às crianças do Grupo 2 vespertino da UEI/UFG o 

desenvolvimento da linguagem verbal e corporal, do faz-de-conta, da re-
presentatividade, da expressividade, da criatividade e da afetividade. 

Objetivos específicos:
Oportunizar as crianças o contato com alguns animais de verdade; 

incentivar o desenvolvimento de sentimentos positivos em relação aos ani-
mais (respeito, cuidado, valorização); promover espaços de construção de 
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conhecimentos em relação aos vários tipos de animais; incentivar o desen-
volvimento da criatividade e da expressividade.

Objetivos abranjentes aos dois turnos:

Promover o desenvolvimento da linguagem verbal e corporal; In-
centivar a participação das crianças em atividades que envolvam histórias, 
brincadeiras, pinturas e canções; fomentar o desenvolvimento da expressão 
corporal, coordenação motora, percepção auditiva e visual; estimular o faz-
-de-conta, a imaginação, a criatividade e a afetividade.

METODOLOGIA

Esse Plano de Ação será desenvolvido de forma articulada entre os 
turnos matutino e vespertino durante o primeiro semestre de 2014 junto 
ao Grupo 2 da UEI/UFG no qual estão reunidas 12 crianças em cada turno 
com idades entre 2 e 3 anos. 

Serão diversas as metodologias e os recursos pedagógicos utilizados 
para o desenvolvimento do Plano de Ação do G2, dentre estes, estão livros 
literários, jogos, materiais recicláveis, fantasias, passeios, vídeos, embala-
gens, bichos de brinquedo, etc. As atividades serão planejadas semanal-
mente levando em consideração as especificidades de cada turno. Estas se 
iniciarão na última semana do mês de fevereiro com previsão para término 
na última semana de junho. A previsão inicial é de que as atividades espe-
cíficas do Plano de Ação aconteçam duas vezes por semana. 

A organização e implementação desse Plano de Ação objetiva ainda 
contribuir com a formação dos estagiários do curso de Pedagogia e de Ed. 
Física que acompanharão o Grupo2 da UEI/UFG no primeiro semestre de 
2014. 

CRONOLOGIA

Início em 24 de fevereiro e término previsto para 20 de junho. 
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AVALIAÇÃO

Instrumentos:

•	Observação,	relatos	diários	e	de	área	e	conselho	avaliativo	semestral.

Critérios qualitativos gerais a serem observados nas crianças:

Capacidade de exteriorizar emoções, descobertas, curiosidades, re-
ceios, dúvidas relacionadas à temática trabalhada no Plano de Ação do G2 
“Os Bichos e a Bicharada”; construção de processos interativos de troca e 
respeito entre colegas de grupo e de outros agrupamentos; reconhecimento 
progressivo das possibilidades e os limites do corpo e das sensações que ele 
produz; participação e envolvimento nas brincadeiras de imitação, dança, 
massagem, mímica; ampliação do vocabulário; utilização de materiais di-
versos nas atividades.
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Os desafios da leitura 
e escrita em meio digital

 Maria Lindamir de Aguiar Barros1

Cleide Jussara Muller Pareja2

Aletéia Caroline de Simas Rossi3

RESUMO

Este trabalho teve como objetivo formar leitores bem como produtores de textos literários 
em meio digital, usando como estratégia a leitura fruitiva. Para tal foi escolhido para leitura 
um livro digital intitulado Tristessa. Juntamente com o processo de leitura em meio eletrô-
nico foram realizadas outras leituras de diferentes autores em suporte tradicional de papel e 
ofertou-se curso sobre a escrita em meio virtual. Tomando como ponto de partida contos de 
dois autores os alunos foram motivados a produzir dois contos em meio virtual utilizando o 
sistema de links tendo como modelo o conto Tristessa. Este cruzamento de vários suportes 
de leitura e escrita, a novidade na leitura de conto virtual fez com que os mesmos conseguis-
sem produzir, publicar e ler as obras produzidas.

Palavras-chave: Leitura,escrita, fruição, meio digital, links.

INTRODUÇÃO

A realização do projeto de Formação de Leitores – literatura em 
meio eletrônico na E.E.B. Conselheiro Astrogildo Odon Aguiar, localizada 
na Rua Paraná, 763 Centro - Barra Velha – SC, Brasil, inscrita no CNPJ: 
83.629.907/0001-41  foi possível graças ao PIBID ( Programa Institucio-
nal de Bolsas de Iniciação à Docência) da Universidade do Vale do Itajaí 
(UNIVALI) e financiado pela CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior). Participaram das atividades 40 alunos do 3º 
ano III do ensino médio noturno. Os alunos tiveram um total de 71 aulas, 
no período de fevereiro a novembro de 2013, tendo 40 minutos cada.  

1. Mestre em Literatura pela UFSC lindaguiar@hotmail.com

2. Mestre em Letras pela UFSC cleidepareja@univali.br

3. Licencianda em Letras pela UNIVALI carol_brusque@hotmail.com

http://www.capes.gov.br/
http://www.capes.gov.br/
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A leitura pode ser trabalhada de diversas formas pelo professor, no 
entanto, ele deve ser o principal incentivador da leitura, deve demonstrar 
entusiasmo, fazer com que os estudantes encontrem na leitura uma fonte 
de prazer, como cita Barthes em o prazer do texto: “aquele que contenta, 
enche, dá euforia; aquele que vem da cultura, não rompe com ela, está ligado 
a uma prática confortável da leitura.” Essa fonte de prazer do texto pode-
-se encontrar em outras ferramentas, como o computador que promove a 
leitura em meio digital, a dramatização, atividades performáticas, a criação 
de blogs, criação de slides, redes sociais. A internet é fundamental para no-
vas leituras, navegar em obras totalmente digitais promoverá a fruição do 
leitor, pois segundo Barthes o texto de fruição é: 

Aquele que põe em estado de perda, aquele que desconforta, faz vacilar 
as bases históricas, culturais, psicológicas, do leitor, a consistência de seus 
gostos, de seus valores e de suas lembranças, faz entrar em crise sua relação 
com a linguagem. (BARTHES, Roland, 1993)

Sabe-se ainda que a literatura não é tratada nos ambientes educacio-
nais como um objeto que necessita de apreciação estética, porque a leitura 
normalmente está vinculada a alguma atividade pedagógica. Entendê-la 
como objeto estético determina um esforço para agenciá-la nos ambientes 
educativos de forma a ser apreciada e fruída como obra de arte.  Segundo 
Culler (1999, p. 39), “uma obra literária é um objeto estético porque, com ou-
tras funções comunicativas inicialmente postas em parênteses ou suspensas, 
exorta os leitores a considerar a inter-relação entre forma e conteúdo”. O uso 
de computadores e o acesso à internet crescem a cada dia. Cada vez mais 
crianças e jovens passam horas conectados em computadores, notebooks, 
ou mesmo em tablet’s e celulares, podendo acessar a internet onde quer 
que estejam,como podemos observar na citação:“A informática avança 
com uma impetuosidade e velocidade nunca observada em outras tecnologias 
existentes anteriormente.” (NEITZEL, L. C., NEITZEL, A. de A. 2010, p 8) 
Com impetuosidade e velocidade crescem também, a necessidade de utili-
zar os recursos que os computadores e internet oferecem, em benefício da 
escola, do aluno e da aprendizagem. No livro “Leitura e produção em meio 
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digital”, os autores Luiz Neitzel e Adair AguiarNeitzel já alertam para essa 
necessidade “Não se conseguirá a atenção de um jovem ou criança apenas 
com oratória, leitura e escrita, pois eles já conhecem outros meios mais atrati-
vos de aprender.” (NEITZEL, L. C., NEITZEL, A. de A. 2010, p 8) Cada vez 
mais é preciso inserir o computador e suas ferramentas como instrumento 
de ensino em sala de aula, conseguindo assim despertar a atenção dos alu-
nos para o processo de aprendizagem.

OS DESAFIOS DA LEITURA

As atividades de leitura foram iniciadas no dia 15 de fevereiro de 
2013, com a apresentação da obra digital Tristessa, que por ser digital con-
duz o leitor a outras histórias, todas encadeadas, possibilitando a cons-
trução de infinitos textos. O fio condutor para formar leitores na escola 
pública foi a exploração de recursos tecnológicos e estratégias de leitura 
para promover, de forma fruitiva, prazerosa e reflexiva a leitura. Para que o 
processo de leitura e escrita ocorressem os alunos tiveram que ser capazes 
de navegar por vários links, pois o hipertexto é a junção de multimídia, 
multilinguagens, chamando-se de hipermídia.

Essa nova ferramenta na rede, através de suas hiperligações, permite que 
o leitor elabore com mais facilidade, através de uma simples conexão, sua 
própria estratégia de leitura, percorrendo o caminho que achar mais conve-
niente. (ALMEIDA, P. P. F 2008 p 21)

Durante algumas aulas os alunos leram o texto nos computadores da 
escola, enquanto liam, os alunos foram descortinando os links que a obra 
oferece e navegando nas novas páginas que iam surgindo. Conforme afirma 
(NEITZEL, 2009)

O modelo de texto em rede possui as características da não-sequencialidade 
e da recursividade, oferecendo diferentes entradas de acesso, permitindo ao 
usuário a navegação através de pontos diversos. Quando um texto é forma-
do seguindo uma estrutura em rede, tomando-se o cuidado para que todos 
os pontos se interconectem, não existe ordem certa de leitura. (NEITZEL, 
A. de A. 2009, p. 170)
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Apesar dessas várias narrativas, a história é uma só, como podemos 
observar quando se acessa seu prefácio:

“Tristessa não é um jogo onde você brinca de mudar a história e descobre 
múltiplos e infinitos finais. A história é uma só, os diferentes caminhos é 
que o levarão por diferentes estradas e durante a viagem as paisagens mon-
tarão diferentes estórias em sua cabeça.” (tristessa: WWW.quattro.com.br/
tristessa/Ficção & Interface: The Passenger. Copyright 1995- 2011. Marco 
Antonio Pajola.)

O trabalho foi realizado de forma interativa, de várias formas, em di-
ferentes suportes, pois os alunos, licenciandos e professor supervisor o fa-
ziam em sintonia, dando sequência, dinamicidade e vida à obra. Percebeu-
-se que a leitura causou no leitor a fruição e o prazer inconscientemente, 
pois a partir do momento que existiu o estranhamento nota-se que houve 
fruição.  

ENCORAJAMENTO PARA A ESCRITA DIGITAL 

Ao término da leitura fruitiva promoveu-se o diálogo entre alunos, 
professora e licenciandas sobre a obra. Organizou-se um seminário em sala 
para que fossem socializados os sentimentos que a leitura de Tristessa pro-
moveu. Depois de todos os relatos, a professora falou novamente sobre a 
obra e explicou (re)ssignificando a história, portanto:

“É necessário resistir à impressora e deitar o olhar pelo monitor, descobrir 
como se opera a leitura não mais em caracteres móveis, mas em bits, eis o 
desafio. É essencial experimentar a sensação de ler na tela e poder, assim, 
investigar os procedimentos de composição da escrita digital, opor-se à ten-
tação de ler na ordem em que nós, da cultura ocidental, fomos alfabetiza-
dos, da primeira à última página, da esquerda para a direita, de cima para 
baixo.” (NEITZEL, A. de A. 2009, p. 174)

Para iniciar o processo de escrita exibiu-se um vídeo do autor brasi-
leiro Milton Hatoum no qual ele diz que “É preciso coragem para escrever”. 
Na aula seguinte foram lidos os contos “Dançarinos na última noite”, do 

http://WWW.quattro.com.br/tristessa/
http://WWW.quattro.com.br/tristessa/
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livro “A Cidade Ilhada” também do escritor Milton Hatoum, para se fazer 
um paralelo entre texto em papel e texto eletrônico. Finalmente fez-se a 
apresentação da ferramenta para escrever as obras, o Google Doc’s. 

OS DESAFIOS DA ESCRITA

Como parceiros para inspirá-los ainda mais a escrever a história di-
gital, foram ofertados contos de Rubem Braga e Milton Hatoum. Iniciado o 
processo a cada aula as licenciandas acompanhavam os grupos ao laborató-
rio de informática, colocando-se como mediadoras no processo de criação. 
Os grupos navegavam em diferentes sites para encontrar os links ideais, 
interagiam uns com os outros para não utilizarem a mesma palavra, pes-
quisavam discordavam e concordavam entre si. Decidiram inclusive não 
retirar imagens da web, mas fotografarem-se para se transformarem nos 
personagens da obra. Ao final das criações de links, os alunos já estavam 
ansiosos para ver a obra finalizada. Depois de finalizadas as produções as 
licenciandas procederam a revisão final da obra. Foram produzidos dois 
contos, um intitulado “Como se fosse verdade” e o outro “Os mistérios do 
reencontro”. A tessitura a 40 mãos estava finalizada. Para o lançamento das 
obras na internet foi convidada toda comunidade escolar e uma equipe 
procedeu a leitura dramática de uma das narrativas. Após a apresentação 
das obras foi então realizado o lançamento de ambas na web que se encon-
tram nos endereços: http://gruporubembraga.wix.com/comosefosseverda-
de e http://grupomiltonhatoum.wix.com/misteriosreencontro. 

Para finalizar o evento a coordenadora de área do PIBID abordou 
sobre a importância desse trabalho e o fato de ser um trabalho inédito na 
formação de leitores e escritores na Escola Pública. O resultado do proje-
to evidencia que devem ser possibilitadas leituras sem margens tais como 
estas que foram realizadas cruzando-se e entrecruzando-se diversos cami-
nhos para formar leitores e produtores de textos literários tanto em meios 
eletrônicos como tradicionais.

http://gruporubembraga.wix.com/comosefosseverdade
http://gruporubembraga.wix.com/comosefosseverdade
http://grupomiltonhatoum.wix.com/misteriosreencontro
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Os sentidos da Escola Vila

Patricia Limaverde1

RESUMO

O texto descreve e discute alguns cenários transdisciplinares de aprendizagem da Escola 
VILA, de Fortaleza no Ceará. Compara, em termos gerais, os sistemas sociais aos sistemas 
vivos. A Escola VILA, sendo considerada como um sistema social educativo, possui códigos 
particulares compartilhados por todos que a compõem. Tais códigos expressam diferentes 
categorias de sentido. O texto investiga essas categorias de sentido e propõe uma educação 
libertadora a partir do refinamento sensível das percepções e, consequentemente, das ações 
pedagógicas por parte do educador.

Palavras-chave: transdisciplinaridade; educação sensível; sistemas sociais; Escola VILA  

Toda semente é repleta de potenciais e contém em si um determina-
do código que necessita de causas e condições para que possa revelar sua 
natureza e expressar seus sentidos. 

No início da década de 80, em Fortaleza, no Ceará, surgiu um con-
texto propício à mudanças no cenário educativo local: mães e pais de famí-
lia buscavam uma alternativa à educação tradicional, um novo paradigma 
que fosse embasado nas interligações entre saberes de diferentes áreas do 
conhecimento, entre teoria e prática, entre pensamento, sentimento e sen-
sações. Uma nova educação onde o corpo, as artes e a convivência com a 
natureza encontrassem um espaço legítimo no currículo e na didática.

No quintal de nossa casa, minha mãe iniciou o que seria a semente da 
Escola VILA: um espaço não formal de aprendizagem na convivência, com 
atividades de artes, artesanato, teatro, música, expressão corporal, plantio 
e outras ações educativas. Um espaço em que crianças e “orientadores” es-
tabeleciam seus objetivos e realizavam projetos didáticos contextualizados. 

1. Doutoranda em Educação pela Universidade Católica de Brasília-Brasil/ Universitat de Barcelona-Espanha. Pes-
quisadora do Grupo Ecotransd. Mestre em Educação Currículo pela PUC-SP. Bióloga pela Universidade Estadual 
do Ceará. Professora da Universidade Estadual do Ceará. Editora gerente da Revista de Pesquisa em Extensão 
Universitária da UECE
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Tal proposta, que não tinha muitas pretensões, acabou por atrair a atenção 
de boa parte da cidade, especialmente de professores universitários, jorna-
listas, artistas, ecologistas e políticos. Em pouco tempo, tínhamos muitas 
crianças em nosso quintal e as tardes eram sempre repletas de magia e cria-
tividade! Víamos plantas crescerem, colhíamos frutas e fazíamos comida; 
construíamos brinquedos e outros artefatos com sucata, madeira e diversos 
tipos de materiais; realizávamos apresentações artísticas toda semana; fazí-
amos campanhas e manifestações socioambientais envolvendo todas as fa-
mílias; fazíamos trabalho de corpo para manutenção da saúde e meditação.

Assim, em outubro de 1981, essa semente encontrou o solo apro-
priado para germinar: nascia a Escola VILA, com um projeto pedagógico 
inovador em um contexto de escola formal. A ideia nuclear de estabelecer 
um ambiente de aprendizagem vasto, visando o desenvolvimento de habili-
dades de interação com o meio social, com a natureza e do indivíduo con-
sigo mesmo, num processo de autoconhecimento, repercutiu de diferentes 
maneiras na composição curricular e na didática próprias da Vila.

Assim como uma semente, ao longo de mais de três décadas, a Esco-
la VILA germinou, brotou, cresceu, estabeleceu-se, frutificou e já semeou 
outros contextos. Desta maneira, a Vila, como um sistema social, pode ser 
comparada a um sistema vivo, a um organismo. 

Os sistemas sociais, de certa forma, são regidos pelas mesmas carac-
terísticas biológicas dos sistemas vivos:

•	 são sistemas abertos trocando energia, matéria e informação com 
o meio;

•	 possuem um conjunto de códigos compartilhados entre todos os 
seus elementos, ou seja, os membros de um mesmo sistema social 
compartilham códigos como regras de conduta, normas e valores 
que dão forma a suas atitudes;

•	 possuem reprodução e hereditariedade, ou seja, possuem a ten-
dência de conservar e reproduzir seus códigos nucleares ao longo 
do tempo, geração a geração. Podemos evidenciar isso em siste-
mas sociais como a instituição escolar, as igrejas, empresas, etc.;
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•	 mesmo com a tendência à conservação, por serem sistemas aber-
tos, são passíveis de combinação gênica entre sistemas sociais dis-
tintos, ou seja, eles podem mesclar seus códigos internos e dar 
origem a novos sistemas sociais;

•	 desta forma, apresentam mutações ao longo da história;

•	 exibem homeostase, ou seja, possuem capacidade adaptativa em 
relação ao meio;

•	 estão sujeitos à evolução como requisito adaptativo às pressões 
ambientais;

•	 há uma grande diversidade de sistemas sociais.

Desta maneira, a Escola VILA, como qualquer sistema social, apre-
senta ao longo de sua existência um conjunto de códigos compartilhados 
entre seus elementos, garantindo sua identidade o que a torna uma entida-
de, comparável a um organismo. Assim percebemos que sua organização 
permanece íntegra, com poucas alterações, enquanto sua estrutura pode 
se alterar mais facilmente, de forma a atender às demandas que surgem no 
decorrer de sua história. Os códigos nucleares dos sistemas vivos e dos sis-
temas sociais, portanto, delimitam a organização de tais sistemas.

Assim, quando perguntamos o que pode caracterizar o sistema so-
cial da Escola VILA, estamos em busca de seus códigos compartilhados. 
Que conjunto de códigos define a organização da Vila?

Podemos inferir que códigos são informações que produzem algum 
sentido. A melhor forma de se analisar os códigos é a partir de sua expres-
são significativa. O DNA, por exemplo, possui sequências inteiras não co-
dificáveis, que não fazem sentido em si mesmas. Assim, nem tudo que está 
no DNA é, em si, código. Códigos e sentidos estão, portanto, imbricados. 

Os códigos dos sistemas sociais escolares vão além dos conteúdos 
curriculares disciplinares. A visão tradicional de currículo é restrita se con-
templa apenas conteúdos disciplinares. Na verdade o currículo, se enten-
dido sob uma visão ampla, transdisciplinar e complexa, poderia ser todo 
o conjunto de códigos compartilhados de um sistema social educativo, e 
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incluiria não só os conteúdos disciplinares, mas também os valores, os có-
digos morais, as regras de conduta e outros códigos implícitos nas situações 
mais usuais de tal sistema.

Quais seriam, pois, os códigos compartilhados na Escola VILA que 
expressam sentido e, desta forma,  podem constituir sua identidade? Para 
encontrar tais características, precisamos compreender o que podemos 
considerar como “sentido”.

Por “sentido”, podemos compreender diferentes categorias de signifi-
cado. Por exemplo, “sentido” pode ser entendido como:

•	 o	próprio	significado	de	algo;

•	 um	sentido	sensorial,	como	os	cinco	sentidos	que	possuímos	no	
corpo;

•	 uma	direção	a	ser	tomada	enquanto	nos	movemos:	o	sentido	do	
movimento; 

•	 um	estado	sentimental:	uma	emoção	sentida	e	percebida;

•	 um	objetivo	traçado	para	uma	meta	a	ser	alcançada:	o	sentido	de	
determinada ação;

•	 a	importância	de	se	realizar	algo;

•	 um	propósito	maior,	um	significado	mais	profundo,	o	“sentido”	da	
vida.

Portanto, a palavra “sentido” transita por diferentes significados, en-
volvendo a inteireza do ser humano, ou seja, perpassa os âmbitos corporal, 
sensorial, motor, relacional, emocional, cognitivo e até espiritual.

Durante as vivências nos Laboratórios de Horta, Farmácia Viva, Po-
mar e Jardim, por exemplo, podemos notar essas diferentes categorias de 
sentido:

•	 o	contato	direto,	 sensorial,	 com	elementos	da	flora:	a	 textura,	o	
cheiro, o sabor, as cores e formas de cada parte da planta; a per-
cepção visual e auditiva da planta em seu contexto como o baru-
lho de uma fruta caindo, a agitação das folhas ao vento, a interação 
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de outros seres vivos com a planta como os insetos, minhocas, 
etc.; o microclima que um conjunto de plantas pode criar tornan-
do o ambiente mais sombreado, úmido e prazeroso;  

•	 o	refinamento	da	percepção	atenta	e	do	ato	de	cuidar	na	manuten-
ção desses laboratórios ao tentar perceber o que a planta necessita 
naquele momento: ela precisa de mais ou de menos água? Está 
sendo atacada com pragas? Suas folhas estão vistosas ou murchas 
e descoloridas? Ela precisa de mais nutrientes no solo? Precisa de 
poda? Que indicadores podem nos dar essas informações?

•	 que	impressões,	emoções	e	sentimentos,	que	reflexões	subjetivas	
o ato de cuidar das plantas me proporciona? Que vivências com-
partilhadas entre os colegas de grupo, durante os períodos diários 
de laboratório, se fazem significativas, produzindo um sentido 
subjetivo?

•	 num	 sentido	 cognitivo,	 quais	 os	objetivos	 a	 serem	atingidos	no	
trabalho com esses laboratórios? Qual o valor nutritivo dos ali-
mentos da horta e do pomar? Quais os princípios ativos das plan-
tas medicinais da Farmácia Viva? Que plantas cada turma vai cul-
tivar? Qual a origem dessas plantas, seus nomes científicos, suas 
particularidades de plantio e colheita?

•	 qual	o	sentido	maior	de	se	participar	dessas	vivências	nos	labora-
tórios? Qual o propósito dessas vivências para a minha vida? 

Alem desses laboratórios que envolvem a flora, na Vila trabalha-
mos ainda os laboratórios de Manutenção, Tecnologia Alternativa, Saúde 
e Alimentação, e Fauna. Cada um desses laboratórios possui seus sentidos 
compartilhados.

De uma forma breve, descrevo a seguir os demais laboratórios de-
senvolvidos na Escola VILA sem, no entanto, entrar em detalhes sobre seus 
sentidos atribuídos: 

•	 O	laboratório	da	Fauna	é	um	cenário	transdisciplinar	que	possui	
um viveiro de animais de diferentes espécies. Nesse ambiente de 
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aprendizagem, os alunos são motivados a desenvolver habilidades 
de convivência com os animais, bem como a capacidade de ob-
servação e contemplação desses seres. São suscitados a pesquisar 
sobre os sistemas orgânicos de cada grupo de vertebrados e de 
invertebrados, presenciando aspectos como locomoção, reprodu-
ção, alimentação e outras características típicas de cada espécie.

•	 O	laboratório	de	Tecnologias	Alternativas	é	um	ambiente	criati-
vo de possibilidades de construções de equipamentos e pequenas 
edificações que possuam em suas concepções a ideia de susten-
tabilidade e ecodesign. Nesse laboratório vivencial, os alunos 
entram em contato com tecnologias alternativas de captação de 
energia solar para aquecimento de água, secagem de frutas e er-
vas, cozimento de comida; captação e utilização da água pluvial; 
reutilização de água nas construções urbanas; reciclagem de pa-
pel; reutilização de sucata na confecção de objetos de utilidade 
doméstica. Além de pesquisarem sobre esses aspectos, projetam e 
executam a construção desses itens.

•	 No	laboratório	de	Manutenção,	manter	o	ambiente	limpo,	agradá-
vel e conservado é o principal objetivo desse cenário de aprendi-
zagem. Nesse laboratório vivencial, os alunos aprendem técnicas 
de conservação de ambientes, como instalações elétricas e hidráu-
licas, restauração de móveis, conserto de objetos e aparelhos de 
uso doméstico.

•	 O	laboratório	de	Saúde	e	Alimentação	é	um	cenário	de	aprendi-
zagem composto de uma cozinha experimental para os alunos 
elaborarem receitas naturais e saudáveis. Pesquisam e elaboram 
receitas de pratos típicos de diversas regiões do país e do mundo, 
receitas experimentais, vegetarianas, orgânicas, entre outras. Es-
tudam os valores nutritivos dos alimentos e diferentes formas de 
balanceamento de cardápios.
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Além dos oito laboratórios que são vivenciados no cotidiano da 
Escola VILA, há também cinco espaços de criação, autoconhecimento e 
transformação que são:

1 - Artes Plásticas: ateliê onde o aluno aprende diversas técnicas de 
artes, desde os mais variados estilos de pintura, escultura, xilogravura, cola-
gem, etc. O objetivo maior é ir além da técnica. É servir de possibilidade de 
linguagem para expressão concreta, com o auxílio de diferentes materiais, 
de conteúdos internos como emoções, pensamentos, opiniões, impressões. 
Noções de equilíbrio e diversidade estética são trabalhadas.

2 - Artesanato: ateliê de criação de trabalhos manuais, com diversas 
técnicas como croché, tricô, corte e costura, macramê, papel machê, etc. 
A força de vontade e a disciplina são habilidades bastante desenvolvidas 
nesses ateliês, bem como aperfeiçoamento e destreza. Noções como acaba-
mento e durabilidade são trabalhadas, bem como a ideia de reutilização de 
itens de refugo, que seriam jogados fora, como embalagens e outros produ-
tos descartáveis.

3 - Teatro: expressão teatral, nos mais diferentes gêneros, passando 
por dramatizações, mímica e clown. Utilizando-se do próprio corpo, da 
própria voz, de gestos, figurinos, máscaras, cenários, os alunos são incita-
dos a representar situações, a se transpor a realidades não vividas, a expe-
rimentar personalidades diferentes, a mudar de papeis, a refletir sobre os 
papeis que representam e quais podem desenvolver.

4 - Música: desde a iniciação musical até o canto ou a prática de um 
instrumento escolhido. A música é um tipo de expressão sutil, não visível, 
mas bastante tocante e reverbera em sentimentos e impressões. Cantar e 
tocar são habilidades inerentes ao ser humano desde de épocas primitivas. 
Desenvolver estas habilidades nos reconecta ao ser humano ancestral, que 
era capaz de utilizar-se da máxima “quem canta seus males espanta” da 
maneira mais essencial. 

5 - Corpo: yoga, meditação, tai chi chuan, do-in, técnicas de massa-
gem, são parte do currículo desse ateliê vivencial. Autoconhecimento e a 
saúde do corpo e da mente são os principais objetivos dessas aulas. 
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Assim como tentamos fazer quando analisamos os sentidos dos la-
boratórios de Horta, Farmácia Viva, Pomar e Jardim, cada um desses ou-
tros cenários transdisciplinares expostos deveria ser refinadamente perce-
bido em seus sentidos possíveis, o que não seria possível no contexto deste 
breve texto.

Essa descrição sucinta dos cenários transdisciplinares de aprendiza-
gem da Escola VILA não expressa a amplitude de diferentes categorias de 
sentidos que lhes podem ser atribuídos. Ou seja, para chegarmos ao enten-
dimento mais aproximado daquilo que vem a ser a identidade da Escola 
VILA, ou seja, seus códigos nucleares compartilhados, necessitamos am-
pliar nossa visão, nossa percepção, nosso modo de pensar e nos aventurar 
a explorar sentidos mais profundos que apenas uma descrição sumária de 
conteúdos, objetivos ou ações pedagógicas. 

Num sistema social, a maioria dos códigos são compartilhados de 
forma não consciente, nem sempre são percebidos e identificados. Nesse 
sentido, torna-se de extrema importância o refinamento sensível do edu-
cador para que ele possa perceber cada vez mais os sentidos de suas ações 
pedagógicas intencionais. Tal refinamento permitiria ao educador uma am-
plitude criativa em relação a sua prática docente. 

Ampliando nossa percepção abrimos espaço para a expressão mais 
consciente e sensível de códigos compartilhados através dos sistemas sociais 
educativos. Adentramos, desta forma, a dimensão da educação sensível.

O trabalho da Escola VILA busca portanto expandir, refinar e ao 
mesmo tempo, aprofundar os sentidos da formação humana. É um cami-
nho de educação transdisciplinar que transgride e transforma, que perpas-
sa as fronteiras disciplinares, indo além, envolvendo dimensões distintas de 
formação sensível. Busca a inteireza e a diversidade; o autoconhecimento e 
a convivência atenta ao cuidado com o outro e com a natureza; a compre-
ensão da interdependência e, ao mesmo tempo, o potencial de libertação 
transformadora de cada um, envolvendo as diferentes dimensões do ser 
humano, em todos os sentidos.
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Pequenos clics: o olhar das crianças 
nas fotografias

Celma de Sousa Andrade Fonseca1

O presente relato apresenta uma experiência educativa desenvolvida 
no Centro Municipal de Educação Infantil 13 de Maio no segundo semes-
tre de 2012, com a participação de 15 crianças do agrupamento BC (idade 
compreendida entre 1 ano a 2 anos e 11 meses). A instituição é mantida 
pela Secretaria Municipal de Educação atendendo 52 crianças, em período 
integral, oriundas de vários bairros. A instituição encontra-se localizada 
na Rua 13 de Maio Qd. 57 - Parque Industrial João Braz, Goiânia - Goiás.

O trabalho com a temática: fotografia no cotidiano do CMEI teve 
como referência a observação diária a partir dos movimentos e interesses 
das crianças do agrupamento “EI-BC” (1 ano a 2 anos e 11 meses). 

Imbuída de um olhar sensível para observar, registrar e avaliar as 
propostas desenvolvidas foi possível atender as necessidades e apontamen-
tos das crianças que comunicaram nas diferentes linguagens seus processos 
de aprendizagem e desenvolvimento. Assim o registro fotográfico pode re-
presentar esses momentos, olhares e acontecimentos a partir dos referen-
ciais: brincadeiras e interações. De acordo com Guimarães (2011) “a foto-
grafia intervém, participando do processo e produzindo descobertas não 
previstas neles. Ela representa e cria o objeto nela figurado”. 

Destaco que a documentação produzida encontra-se organizada na 
instituição disponível aos interessados em conhecer a prática desenvolvida, 
além da socialização também ter acontecido em outros espaços educativos 
do município como na 1ª Mostra Pedagógica: Educação e Tecnologias do 
ano de 2013, organizada pela Secretaria Municipal de Educação (SME) em 

1. Centro Municipal de Educação Infantil 13 de Maio. Pedagoga e Especialista em Educação Infantil e Metodologia 
do Ensino Fundamental pela Universidade Federal de Goiás. Professora e Coordenadora na Rede Municipal de 
Educação de Goiânia desde 2008. Contato: celma.wadson@hotmail.com 
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que o projeto foi apresentado em forma de painel e escolhido em 1º lugar 
por votação popular.  

Neste primeiro momento trago os elementos que justificaram e siste-
matizaram o projeto2 “Pequenos Clics: o olhar das crianças nas fotografias” 
para em seguida apresentar um breve relato desta experiência. 

Quanto ao conceito de recurso tecnológico este representa um meio 
para se atingir um objetivo, neste caso o de propiciar o acesso aos bens pro-
duzidos pela humanidade.

De acordo com a Proposta Político Pedagógica “Infâncias e Crianças 
em Cena: por uma política de educação infantil para o município de Goiâ-
nia” traz enquanto desafios para as instituições educacionais 

O tema das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC). A ação edu-
cativa precisa incorporar vivências e experiências que sejam permeadas 
pelo uso e apropriação das tecnologias digitais, o que significa trabalhar 
no cotidiano da instituição com gravadores, máquinas fotográficas, câme-
ras, projetores, computadores e diferentes mídias (GOIÂNIA/SME, 2012, 
p. 195).

Diante do acesso aos recursos tecnológicos dispomos na instituição 
máquinas fotográficas digitais para que no desenvolvimento dos trabalhos 
realizarmos o registro fotográfico das crianças nas situações significativas 
que representem as intencionalidades das propostas desenvolvidas. 

A proposta do projeto foi avaliada no decorrer das atividades do se-
gundo semestre. Durante as brincadeiras as crianças sinalizavam quando 
eram fotografadas as seguintes pontuações: “professora tira a foto”, “deixa 
eu tirar”. Estes apontamentos representaram o interesse das crianças em 
registrar os momentos vividos em diferentes situações, explicitando suas 
escolhas e interesses, principalmente quando se viam envolvidas nas situa-
ções lúdicas e prazerosas.  

2. Corsino (2012) define projeto como “antecipação de algo desejável que ainda não foi realizado. Uma ideia para 
ser transformada em ato. No trabalho com projetos, as pessoas mobilizam-se e envolvem-se para descobrir algo 
novo, procurando respostas a questões ou problemas e necessidades reais”.
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De acordo com as DCNEI (2009) é papel da Educação Infantil e eixo 
do currículo garantir que os espaços educativos 

Promovam o relacionamento e a interação das crianças com diversificadas 
manifestações de música, artes plásticas e gráficas, cinema, fotografia, dan-
ça, teatro, poesia e literatura; 

Possibilitem a utilização de gravadores, projetores, computadores, máqui-
nas fotográficas e outros recursos tecnológicos e midiáticos.   

Assim buscou-se valorizar a participação das crianças nos registros 
fotográficos em diferentes momentos e contextos dando visibilidade aos 
seus interesses e aprendizagens, trabalhando a fotografia das vivências a 
partir do olhar das crianças oportunizando experiências significativas e 
prazerosas com uso de recursos tecnológicos disponíveis. 

O projeto “Pequenos Clics: o olhar das crianças nas fotografias” mos-
tra a possibilidade de trabalhar a fotografia a partir da exploração da má-
quina fotográfica, recurso tecnológico de interesse das crianças.

Para dar sentido e significado a este trabalho recorremos às diferen-
tes linguagens para contextualizar o trabalho objetivando o olhar atento 
das crianças para os registros fotográficos que constituíram a história e me-
mória deste trabalho. 

As falas das crianças foram ponto de partida para organizar os inte-
resses observados na perspectiva de sistematizar os conhecimentos apren-
didos, objetivando ampliar os saberes e hipóteses das crianças sobre o uso 
da máquina fotográfica explicitando o significado que o registro fotográfico 
tem no cotidiano do CMEI.

Enquanto metodologia a roda de conversa foi uma das estratégias 
mais utilizadas neste trabalho, principalmente por oportunizar: o encontro 
coletivo; a troca de experiências entre adultos e crianças; a apresentação e 
desenvolvimento das propostas envolvendo diferentes linguagens; do pla-
nejamento e registro dos acontecimentos; da necessidade de encaminha-
mento e reorganização do projeto; da sistematização dos conhecimentos e 
claro a avaliação.
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Diante deste recurso concluímos que as crianças têm acesso à máqui-
na fotográfica desde a tenra idade “e logo que compreendem a possibilidade 
de verem o resultado em tempo real, solicitam aos adultos manusearem os 
equipamentos” (Goiânia, 2012, p. 195). Assim a máquina fotográfica foi 
explorada pelas crianças, primeiramente ouviram as orientações quanto ao 
uso e cuidados que o objeto requeria e depois os combinados para que to-
das participassem. 

As crianças atentas viram as imagens surgindo na tela digital do ob-
jeto e realizaram seus registros fotografando a professora e os espaços do 
CMEI. Durante a atividade apontamentos importantes foram delineando 
nossas ações. Sobre a fotografia podemos afirmar que

O ato de fotografar e a fotografia geram experiências que têm mais a revelar 
do que a imagem circunscrita, produzida pela câmera. O clique, ou seja, a 
tomada da foto, não é algo mecânico, mas encontra-se encerrado num ciclo 
técnico, estético, relacional e político (GROISMAN Apud GUIMARÃES, 
2011, p. 107).

A avaliação inicial do projeto se deu pela observação atenta junto às 
crianças quanto os significados que elas deram à proposta, sendo visível nas 
brincadeiras que o grupo passou utilizar diferentes objetos para representar 
a vivência com o uso da máquina fotográfica. 

Para significar o trabalho apresentamos a documentação produzida 
pelas professoras desde a chegada das crianças no ano de 2011, explicando 
que as pastas faziam parte da história delas neste espaço. Na relação entre 
fotografados e a fotografia, podemos concordar com Guimarães (2011, p. 
114-115) quando diz do interesse em 

Investigar quais sentidos emerge sobre as relações, sobre o lugar da criança 
naquele contexto, sobre a constituição de sua subjetividade. Nesta perspec-
tiva, o ato fotográfico funciona como experiência de interação, socialização 
e aprendizagem compartilhada, especialmente a partir das interpretações 
das fotos, que permite uma possibilidade outra de apreensão e apresentação 
de cada um que foi fotografado. 
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Durante as brincadeiras as crianças foram convidadas a registrarem 
os colegas nas atividades realizadas. Avaliamos que os objetivos foram al-
cançados, pois as crianças demonstraram suas aprendizagens no uso do 
instrumento. 

Nossos fotógrafos também se “arriscaram” explorando paisagens e 
a cada encontro relembrávamos os trabalhos realizados, planejando e ava-
liando as próximas ações. Dentre elas a comunicação do projeto, momento 
que as crianças foram convidadas a comunicarem às profissionais da insti-
tuição o desenvolvimento da temática.

A partir das experiências vivenciadas avaliamos que propiciamos si-
tuações significativas que levaram as crianças a perceberem participantes 
dos processos, da autonomia pelas escolhas, as trocas afetivas observadas a 
cada encontro. Para concluirmos o projeto realizamos a comunicação dos 
trabalho desenvolvido organizando exposição na qual tivemos a presença 
das crianças da instituição e famílias. De acordo com Barbosa; Horn (2008, 
p. 64-65) 

Os registros evidenciam o quanto as diferentes áreas do conhecimento vão 
emergindo nas atividades que se integram não pela atividade em si, mas 
pelos processos mentais que se desencadeiam e que vão sendo percorridos. 
Os materiais produzidos formam a memória pedagógica do trabalho e re-
presentam uma fonte de consultas para as demais crianças.

As reflexões e estudos indicaram que no uso dos recursos tecnoló-
gicos, nós profissionais da educação, nem sempre utilizamos este instru-
mento a favor das aprendizagens das crianças fazendo história e memória 
com sentidos e significados sobre suas aprendizagens, pois os registros re-
alizados pelas professoras ainda são pouco socializados para as crianças e 
famílias. 

Enquanto reflexão sobre os registros fotográficos das crianças Gobbi 
(2011, p. 132) nos convida a pensar: “Elas são vistas? Olhadas? Como e por 
quem? O que está sendo registrado, quando se registra?”. Desta forma o 
trabalho com a temática indicou a necessidade de um trabalho sistematiza-
do que ampliasse as aprendizagens a partir do novo e de “como lidar com 
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esse objeto social e cultural, imagens-narrativas representantes de tantas 
infâncias e docências”.

Considerando a relevância da temática acredita-se que esta é pos-
sível de ser desenvolvida em outros espaços educativos, tendo em vista a 
necessidade de oportunizar às crianças o acesso aos bens culturais produzi-
dos pela humanidade, dentre eles os recursos tecnológicos disponíveis nas 
instituições. 
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Pipoesia: prática pedagógica 
e leitura do texto poético

Célia Sebastiana Silva1

Pitias Alves Lobo2

Para Huizinga (2010), poesia e jogo possuem uma afinidade não so-
mente exterior, mas que se manifesta na própria estrutura da imaginação 
criadora. A ordenação rítmica ou simétrica da linguagem, a acentuação efi-
caz pelos recursos da rima, da assonância, da aliteração, os efeitos de senti-
do, a construção sutil das metáforas, os trocadilhos, o desenvolvimento de 
um tema, a expressão de um estado de espírito, em todas essas manifesta-
ções da criação poética há a intervenção do elemento lúdico, assim como 
no jogo. Na modernidade, um novo modo de ser dos sujeitos brincantes 
começa a operar, em razão da racionalidade ocasionada pelo advento dos 
esportes e do olimpismo. Desse modo, o caráter de perder e ganhar acumu-
la outros significados, a partir da racionalidade instrumental que produziu 
práticas educativas para a perpetuação do modo de produção capitalista. 
Isso ocasiona uma nova forma de ensinar a “brincar” que se contrapõe ao 
espírito libertador, desinteressado, espontâneo e lúdico da brincadeira. Na 
contramão dessa perspectiva, apresenta-se, no Centro de Ensino e Pesquisa 
Aplicada à Educação da UFG, o Pipoesia, um projeto de leitura de poesia 
que procura manter a ação da ler como seu mote principal, mas que tam-
bém promove uma experiência didático-pedagógica, de caráter interdis-
ciplinar, que traz os processos populares de jogar/brincar para dentro do 
espaço institucionalizado da escola. O projeto objetiva a vivência da leitura 
de poesia e seus desdobramentos como experiência estética, além da cons-
trução do brinquedo – a pipa – onde são inscritos os poemas e, posterior-
mente, soltos. Esse brinquedo, em sua gênese, um instrumento de comu-

1. CEPAE/ Universidade Federal de Goiás; celia.ufg@hotmail.com

2. CEPAE/ Universidade Federal de Goiás; pitiaslobo@live.com
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nicação de guerra, usado na antiguidade oriental para a comunicação de 
diferentes grupamentos de combate, promove experiências corporais que 
ganham outros sentidos, porque constituem um direito a ser apreendido 
na educação escolarizada. No mesmo sentido, a leitura de poesia promove 
a apropriação da experiência estética e sensibiliza para a recepção e explo-
ração do texto poético em todas as suas potencialidades.

E uma dessas potencialidades é a de aglutinar as diversas linguagens 
que compõem as diferentes áreas do conhecimento como no caso do pro-
jeto Pipoesia. Barthes (1989), em reflexão sobre o ensino de literatura, diz 
que, se por algum excesso de socialismo ou barbárie todas as disciplinas 
fossem expulsas do ensino, a literatura deveria ser salva, em vista de que 
todas as ciências estão presentes no monumento literário. O espaço da es-
cola é, por excelência, o lócus em que se dá a correlação entre as diversas 
áreas do conhecimento, pois é, no ambiente escolar, que se pode estabelecer 
o diálogo entre o ato da leitura, a recepção do texto literário e a articulação 
com os diversos saberes.

Ao se especificar as considerações sobre a leitura do texto poético, 
pode-se dizer que a presença da poesia na sala de aula ou, como queiram, 
a escolarização da poesia deve ser considerada sob o ângulo de seu poder 
de ativar o exercício crítico e a sensibilidade do aluno, permitindo a ele 
ampliar a consciência de si e da realidade, por meio de emoções e ideias, 
bem como de tomar consciência da própria individualidade e do mundo 
circundante. Franquear ao aluno, portanto, a possibilidade de convivência 
e intimidade com o texto poético é um modo de desafiá-lo a ampliar a sua 
capacidade leitora, a partir de suas necessidades, valores e práticas sociais.

No contexto das práticas escolares de leitura de poesia, é indispen-
sável problematizar a resistência, quase sempre recorrente, por parte dos 
atores envolvidos no processo de leitura: o aluno e o professor. Muitos 
professores argumentam que não trabalham com poesia porque os alunos 
“não gostam”, “não se interessam,” “não se envolvem” e, em alguns casos, 
quando trabalham, estão apoiados no livro didático que, muitos deles, dão 
a ela uma função utilitária para a exploração gramatical ou para abordar 
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questões de interpretação muito superficiais.  Os alunos por sua vez leem 
pouca poesia porque não são estimulados ou provocados a fazê-lo. Essa 
“resistência” à recepção do texto poético não advém necessariamente da 
falta de gosto pela poesia, mas de uma “dificuldade de entender o que se lê”, 
(conforme os alunos sempre argumentam), ocasionada pela falta de fami-
liaridade com a leitura de poema. Nesse caso, figura a necessidade de um 
mediador que coloque o poema no contato frequente e desafiador diante 
do aluno na sala de aula, mas, para que isso ocorra, o professor precisa de 
ter passado por uma formação que o tenha tornado também um eficiente 
leitor do texto poético.

Enfim, é necessário franquear ao aluno a possibilidade daquilo que, 
na relação de ensino, Borges (1980) chama “sentir a poesia”: Certas pessoas 
têm dificuldade em sentir a poesia, daí dedicam-se a ensiná-la” (p.126). 
Não se trata de “idealizar” o papel da poesia na sala de aula, mas não se 
pode negar que ela é fundamental para, como objeto de leitura, não só am-
pliar as competências das operações intelectuais pela abertura à constante 
construção de sentido, como também de, como objeto estético por excelên-
cia, ser capaz de dizer diretamente à sensibilidade do leitor.

Cabe ressaltar ainda que o texto poético é o menos prestigiado dentre 
os gêneros literários no fazer pedagógico e a formação precária do profes-
sor mediador da leitura de poesia, em grande parte das vezes, compromete 
a interação entre o aluno leitor e a palavra poética. Como a leitura de poe-
mas fere a ordem lógico-referencial de nosso modo de compreensão, faz-se 
necessária, tomando-se por parâmetro alunos pouco iniciados em leitura, 
a figura do leitor especializado, representada pelo professor. Pressupõe-se 
que ele seja o principal elemento de ligação entre texto e aluno, preser-
vando neste o “fundo mágico, lúdico, intuitivo e criativo, que se identifica 
basicamente com a sensibilidade poética”, como dirá Drummond (1974).

Ao se pensar a formação do leitor literário, especialmente a do leitor 
jovem, o gênero poético é assaz desafiador, em vista de que, embora esteja 
na origem de todas as coisas e, juntamente com a dança, o canto, o mito, 
as “estórias”, está presente nas atividades cotidianas das comunidades mais 
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primitivas, a poesia distancia-se muito, especialmente em uma época volá-
til como a nossa, do leitor comum e se encontra, via de regra, marginaliza-
da no âmbito escolar, em razão até mesmo, de seu caráter, mais inacabado, 
mais circular, mais “espiralado” como quer Paz (1982) que o da prosa. Tais 
considerações nos levam a uma pergunta inquietante: como mediar eficaz-
mente a leitura de poesia na sala de aula? Com base nessa pergunta e no 
desafio de aproximar o aluno leitor e a poesia, é que foi proposto e executa-
do o projeto PIPOESIA.

A idealização do projeto PIPOESIA abarca fundamentalmente uma 
proposta que envolve a leitura do texto poético em sua essência e, como 
consequência, um resultado mais eficaz na formação do jovem leitor, mas 
nela também está contido um propósito de se dar realce ao aspecto lúdico 
na experiência pedagógica. Para Huizinga (2010), poesia e jogo possuem 
uma afinidade que advém não somente do fato de se desenrolarem em um 
ambiente de arrebatamento e entusiasmo que se torna sagrado ou festivo, 
conforme a circunstância. Essa afinidade se manifesta na própria estrutura 
da imaginação criadora. 

Como diz Vygotsky (2000), o jogo e as brincadeiras são resultados de 
processos sociais, na condição de atividades socioculturais livres e origina-
das de valores, hábitos e normas de uma determinada comunidade ou gru-
po social e a escola é um espaço assaz desafiador para a realização de jogos 
e brincadeiras interligados com a poesia, que, em sua essência, situa-se na 
esfera lúdica. Assim, a associação do aspecto lúdico do jogo com a poesia 
pode resultar em uma importante práxis pedagógica. Huizinga (2010) ain-
da diz que a poiesis se exerce, numa região lúdica do espírito, num mundo 
específico para “ela criada pelo espírito, no qual as coisas possuem uma 
fisionomia inteiramente diferente da que apresentam na ‘vida comum’ e 
estão ligadas por relações diferentes das da lógica e da causalidade.” (2010, 
p. 133).

A proposta do projeto PIPOESIA, desenvolvido no Centro de En-
sino e Pesquisa Aplicada à Educação (CEPAE-UFG), tem como objetivos 
promover a apropriação do significado do texto poético, a partir da expe-
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riência estética, fundamentando-se na leitura de poesia e na produção de 
alguns textos, por meio do exercício da linguagem poética; sensibilizar para 
a recepção e exploração do texto poético em todas as suas potencialidades; 
contribuir para a formação de um leitor literário mais autônomo e mais hu-
manizado; divulgar a poesia, a partir da leitura de diferentes poetas moder-
nos e contemporâneos; analisar os recursos expressivos do texto poético, 
relacionando texto e contexto de produção; participar, pela experiência da 
fruição estética, da construção do significado do texto poético; promover 
um momento pedagógico de interação entre as várias disciplinas e as diver-
sas áreas do conhecimento.

Antes de culminar com o evento Festival de Pipoesia, o projeto cons-
titui uma gama de atividades nas aulas das diversas disciplinas. A partir da 
leitura dos poemas, ocorrem várias atividades, em sala de aula, envolvendo 
a leitura e a produção de texto dos diferentes gêneros textuais orais e escri-
tos, a saber: biografia, entrevista, jogral, recital, carta, dramatização, verbe-
te, resumo, resenha. Enfatizando o aspecto lúdico, os alunos confeccionam 
as pipas e nelas inscrevem as poesias de que mais gostam e, no evento Fes-
tival de Pipoesia, soltam as pipas. 

O trabalho de leitura e escrita mais diretamente ligado à poesia é fei-
to nas aulas de língua portuguesa ou de língua inglesa. A confecção das pi-
pas é feita nas aulas de educação física, conforme, no projeto da disciplina, 
prevê-se a construção de um brinquedo; nas aulas de matemática, são tra-
balhadas as noções de medidas e da geometria constituinte da construção 
das pipas; nas aulas de artes visuais, é dada a noção de forma e combinação 
de cores; nas aulas de geografia, são feitos estudos sobre o vento; nas aulas 
de teatro, é preparada uma atividade paralela do evento que consiste em um 
sarau com jograis, recitais e musicalização de poemas. As demais discipli-
nas também contribuem, conforme a adequação do projeto aos seus planos 
de trabalho. Em aulas de ciências/biologia, por exemplo, é feito um signifi-
cativo trabalho de conscientização ambiental, a partir da leitura de poemas 
e de debates sobre os perigos relativos ao uso da pipa no ambiente urbano.

Em vista de que abrange todos os níveis de ensino da educação bá-
sica, a compreensão do elemento lúdico, especialmente representado pela 
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construção do brinquedo pipa e sua soltura posterior, assume diferentes 
dimensões de complexidade. Mantém-se, no entanto, o princípio de que 
o ponto culminante do projeto, que é o festival, seja de fato um momento 
festivo, de celebração mesmo dos resultados obtidos com os trabalhos de-
senvolvidos em sala de aula.
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Prática pedagógica 
“Aprendizes do João de Barro”

Wendell Nunes Alves1

Está prática pedagógica foi realizada dentro do ensino de língua por-
tuguesa com estudantes entre 13 e 14 anos de idade. Compreendemos a 
língua materna, tanto em suas manifestações escritas ou orais, como o mais 
importante modo de interação entre as pessoas de uma mesma comuni-
dade. Assim, nas aulas de língua portuguesa buscamos situações reais de 
comunicação e expressão para que haja a interação entre os estudantes e, 
por conseguinte a produção de sentidos, seja pela fala, pela leitura ou pela 
escrita. Nosso foco nesta prática pedagógica foi contribuir com o aprimo-
ramento das competências linguísticas dos estudantes em leitura e a escrita. 
Para isso, definimos um tema e o percurso de estudo compreendendo a 
pesquisa, o debate, a produção escrita, e por fim, a produção artística assi-
nalando uma possibilidade prática na vida social. 

Fala-se muito em sustentabilidade e pratica-se muito a insustentabi-
lidade. Partimos dessa premissa para iniciarmos nossas reflexões em sala 
de aula. O tema desenvolvimento sustentável é hoje muito comum dentro 
das escolas e também fora delas, isso não é diferente na Escola Municipal 
Amâncio Seixo de Brito no setor Balneário Meia Ponte, Goiânia, local onde 
essa prática foi desenvolvida. Logo buscamos práticas sustentáveis reais, 
práticas concretas quem vão além de muitas ideias inovadoras, mas nunca 
executadas. 

Além da jornada de trabalho como professor, também realizo, a mais 
três anos e de forma autônoma, pesquisas e experiências com construções 
sustentáveis na cidade de Santo Antônio de Goiás, no estado de Goiás. Logo, 
por já trilhar esse caminho e conhecê-lo um pouco, propus aos estudantes o 

1. Escola Municipal Amâncio Seixo de Brito. Graduado em letras Vernáculas pela PUC-GO, Professor de Língua 
Portuguesa da Rede Municipal de Educação de Goiânia. E-mail: wendelterra@gmail.com
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desafio de pesquisar sobre casas sustentáveis e ir mais além, produzir uma 
obra artística que evidencie uma possibilidade de como construir nossas 
moradias de forma sustentável. Partimos para o estudo do tijolo ecológi-
co porque em nossas pesquisas, basicamente pela internet, ele mostrou ser 
algo bastante inovador e viável, dentre todos os processos estudados.

Neste momento de pesquisa, aproveitamos para ler variados textos 
informativos e até mesmo acadêmicos, o objetivo era reunir o máximo de 
informações, porque o próximo passo era um estudo de campo, logo terí-
amos que estar preparados para comparar a teoria com a prática. Durante 
a realização de nossos estudos todos educandos foram convidados a parti-
cipar de forma ativa. Assistimos a muitos vídeos, vimos muitas fotografias 
e fizemos muitas reflexões. O objetivo neste momento foi integrar as mais 
variadas linguagens para se explorar ao máximo o conhecimento. Toda 
pesquisa foi registrada por meio de esquemas de conteúdos, fichamentos 
e momentos de compartilhamento de informações em forma de debates.

Agora, como muitas informações disponíveis e acessadas, partimos 
para uma pesquisa de campo. Participamos da produção do tijolo ecológico 
e vimos uma construção toda feita com esses tijolos, assim verificamos o 
nosso objeto de estudo em sua real aplicabilidade. Em nossa experiência 
produzindo tijolos, observamos que a sua produção dispensa o processo 
de queima, ele não vai ao forno, e também descobrimos que ele pode ser 
fabricado a partir da reciclagem do entulho, restos de construções, o que o 
torna ainda mais sustentável. Reaproveitando o que era lixo e deixando de 
queimar árvores, além de não mais destruir nascentes para retirar o barro 
que serve como matéria prima para a fabricação do tijolo queimado. Neste 
dia de pesquisa e trabalho de campo, enquanto alguns estudantes fabri-
cavam tijolos outros registravam suas impressões e descobertas, cada um 
desenvolvendo suas habilidades. 

 Depois de todos esses estudos, chegamos ao momento da produ-
ção escrita de um texto dissertativo. Os gêneros explorados foram o arti-
go de opinião, a notícia e o texto de instrução. Neste momento focamos 
o estudo da língua escrita, o como fazer estes textos. Passo a passo fomos 
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produzindo os textos juntos, em sala de aula. Para uma boa produção de 
texto e para que os estudantes aprendam a produzir textos é necessário que 
o professor realize um acompanhamento, indicando caminhos e mostran-
do sugestões, assim o famoso “é quantas linhas?” desaparece e a produção 
de texto torna-se prazerosa, a preocupação com o número de linhas toma 
outro plano, bem menor. Observamos que muitos educandos que tinham 
graves dificuldades para produzir textos, não só se permitiram tentar fazer, 
como mostraram resultados reais, produziram textos apesar de suas difi-
culdades com a norma padrão da língua. 

Nossa produção artística foi uma instalação, uma casa em miniatura 
de tijolos ecológicos, montada e projetada pelos educandos. Nosso obje-
tivo, além de apresentar um modelo real de prática sustentável essencial 
para as pequenas e grandes cidades, foi focar artisticamente a arquitetura 
da construção com tijolos ecológicos. Enfim, nossa proposta foi unificar a 
sustentabilidade, a arte e a educação num modelo contemporâneo de ex-
pressão: a instalação artística. Para isso fizemos uma planta baixa de uma 
pequena casa e partimos para ação. Fomos montando uma pequena resi-
dência com pequenos tijolos ecológicos, a decoração ficou por conta da 
criatividade de todos. Também foi realizada uma exposição das fotografias 
artísticas que foram feitas no dia da pesquisa de campo, sob a orientação da 
professora de Artes Visuais. 

Por fim, trilhamos um caminho repleto de novidades em que o cada 
texto ganhava tinha sentido e motivo real de ser. De fato, saímos de um 
ensino tradicional de língua portuguesa, enjaulado em regas e mais regras, 
para uma vivência da língua em situação prática real, assim as regras vie-
ram de forma natural de acordo com nossas necessidades. Aprendizes de 
João de Barro, a grande lição de um pássaro que constrói sua morada de 
forma artística e sustentável desde tempos imemoriais.
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Práticas escolares inovadoras: o ensino 
da dança nas aulas de educação física

Letícia Cristina de Andrade Cauhy1

Leonardo Conceição Gonçalves2

RESUMO

Este estudo demonstra resultados de uma pesquisa cujo objetivo foi investigar como aulas 
criativas de Educação Física podem contribuir para a diminuição do índice de evasão es-
colar. A pesquisa admite trações de uma metodologia qualitativa do tipo descritiva. Nesse 
sentido, não temos como finalidade explicar os fenômenos, mas sim descrevê-los. Dentre 
os resultados obtidos destacam-se a promoção e o desenvolvimento do potencial criativo 
dos alunos, bem como valores humanos e a formação de sujeitos críticos e autônomos, cul-
minando na redução do índice de evasão escolar. Diante disso, conclui-se que uma aula 
de Educação Física, tematizada a partir do conteúdo dança, regidas de forma inovadora e 
criativa, também pode ser capaz de contribuir para mudar a realidade de muitos alunos, na 
medida em que estimula a vivência, o aprendizado e o fortalecimento de ações coletivas no 
interior da escola e da comunidade. 

Palavras-chave: Evasão escolar; Dança; Inovação; Criatividade.

INTRODUÇÃO

A escola como um dos principais equipamentos sociais, tem sido de-
safiada cotidianamente em articular o conhecimento que é trabalhado no 
contexto escolar com a realidade social do aluno, ou seja, seus problemas e 
necessidades sociais. (SANTOS, 2005). 

Assim sendo, compreende-se que escola pública brasileira, há mui-
tos anos, enfrenta problemas diversos no que concerne a manutenção de 
sua estrutura e funcionamento, como também a desvalorização profissio-
nal e a sobrecarga de trabalho dos trabalhadores desta área. Esta série de 

1.  Professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFG - Campus Aparecida de Goiânia); e-mail: 
leticia_andrad@yahoo.com.br

2. Faculdade de Educação Física - UFG. Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Ensino na Educação Básica 
(CEPAE - UFG); e-mail: professorleonardo@ufg.br
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fatores vem causando desânimo e até mesmo abandono da profissão, como 
também favorece o aumento da violência, indisciplina e o desinteresse dos 
alunos, causando em muitos casos a evasão e a repetência escolar.

No Brasil, de acordo com o Programa das Nações Unidas para o De-
senvolvimento (PNUD, 2012), um a cada quatro alunos que inicia o ensino 
fundamental, abandona a escola antes de completar a última série. Com a 
taxa de 24,3%, o Brasil tem a terceira maior taxa de abandono escolar entre 
os 100 países com maior IDH (Índice de Desenvolvimento Humano). 

Vários estudos têm apontado aspectos determinantes da evasão es-
colar, dentre eles a desestruturação familiar, a ausência de políticas públicas 
governamentais eficazes, o desemprego, a desnutrição, a violência, acres-
centamos, neste sentido, a ausência de práticas escolares que favoreçam um 
ambiente criativo e envolvente. Devido a isto, educadores brasileiros cada 
vez mais vêm preocupando-se com as crianças que chegam à escola, mas 
que nela não permanecem (ALVES, 2013).

No caso da Educação Física, disciplina escolar e área do conhecimen-
to que tratamos neste trabalho, apontam-se possibilidades de ênfase no não 
formal, da não exclusividade em produtos, mas progressivamente romper 
com o tradicionalismo. Trata-se de uma tarefa tanto de professores quanto 
de alunos desenvolver, portanto, o ato criativo nas aulas de Educação Física 
proporcionando o agir com criticidade, responsabilidade e autonomia.

Para Taffarel (1985), o ser humano é um ser indivisível e toda a frag-
mentação o aliena. Portanto, no ato de criação entram em jogo capacidades 
e habilidades cognitivas, modalidades de percepção, formas de organização 
de conhecimento e de reorganização de elementos. Entrelaçadas e insepa-
ráveis das habilidades estão as motivações e valorações, tudo isto transpa-
recendo em uma forma global através da expressão corporal. 

Do ponto de vista sócio-político, a extensão do ato da criatividade 
se traduz ou através de uma produção potencialmente útil à sociedade, ou 
através das atitudes de um ser social que, ao sentir-se capaz de criar, sente-
-se capaz de transformar, de mudar, de melhorar.
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Segundo Taffarel (IDEM) o que influencia o ato criativo das pessoas 
são as atitudes, as motivações, as capacidades e habilidades mentais e ca-
racterísticas pessoais.

Como criatividade (DIECKERT, 1983, apud TAFFAREL, 1985) en-
tendemos que:

[...] a criatividade é a habilidade de todo ser humano de produzir qualquer 
tipo de resultado mental, ou corporal, novo e desconhecido para quem o 
produziu desenvolvida de forma intencional e objetiva, podendo formar 
novos sistemas e combinações de informações conhecidas, bem como o 
domínio de referência conhecidas para uma situação nova e a formação de 
novos correlatos, podendo ser o produto uma forma artística, literária ou 
científica ou uma execução de forma técnica ou metodologia, não sendo, 
necessariamente, aplicado de imediato, ou perfeito e totalmente executado 
(p. 28)

Nesse sentido, os alunos devem sempre ser desafiados a realizar no-
vas descobertas, e não somente receberem passivamente as informações 
fornecidas pelo professor. Dentre variadas obrigações profissionais, é tarefa 
do professor propiciar um ambiente favorável para que o aluno sinta-se 
estimulado a pensar e realizar novas descobertas.

Para materializar a ideia do ensino da Educação Física em uma pers-
pectiva criativa, discorremos sobre o relato de experiência ocorrido na Es-
cola Municipal Lions Clube Goiânia Tocantins, onde realizamos a experi-
ência durante o evento 6º Festival de Cinema Brasileiro de Goiânia (Fest 
Cine Goiânia) e participamos do Projeto Vídeo Escolar. O Projeto Vídeo 
Escolar integra o Programa do Fest Cine Goiânia, implantado pela Secre-
taria Municipal de Educação e Cultura da Prefeitura, em toda rede pública 
de Ensino Fundamental do Município de Goiânia, totalizando 10 escolas 
participantes. A implantação do Projeto constituiu-se de ações pedagógi-
cas voltadas à formação de professores, estudantes e comunidade escolar, 
visando ao domínio da tecnologia e da linguagem audiovisual. Dentre os 
variados objetivos destas ações, destaca-se a que perspectiva o desenvolvi-
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mento e produção, por parte dos participantes, de suas próprias mensagens 
audiovisuais em forma de animação, documentário ou ficção.

As aulas de Educação Física, através do conteúdo dança no estilo 
Hip-Hop, foram vinculadas ao projeto vídeo escolar a fim de promover o 
desenvolvimento do potencial criativo dos alunos e a formação de sujeitos 
críticos e autônomos. As aulas foram regidas de forma inovadora e criativa, 
estimulando a vivência, o aprendizado e fortalecendo ações coletivas no 
interior da escola e na comunidade.

Os espaços escolares tiveram, portanto, total influência no que diz 
respeito ao processo de desenvolvimento criativo e podem colaborar de 
forma significativa para que seus estudantes possam avançar e progredir 
em todos os aspectos da vida. A partir da promoção de valores e crenças, 
do fortalecimento de atitudes e ações, o espaço escolar pode maximizar a 
capacidade criativa do estudante e também favorecer a construção de um 
pensamento mais flexível e imaginário (ASSIS, 2009).

Portanto, através deste trabalho procuramos responder ao seguinte 
problema: pode uma aula inovadora e criativa de Educação Física escolar 
que trate do conteúdo dança contribuir para a redução do índice de evasão 
escolar em uma determinada região na cidade de Goiânia?

METODOLOGIA DA PROPOSTA

Foram desenvolvidas um total de 16 aulas tratando sobre o conteúdo 
dança, A seguir descreve-se a estratégia didática adotada.

A experimentação, onde os estudantes eram levados a explorar todas 
as possibilidades que se apresentavam no processo pedagógico, surgidas no 
cotidiano com a finalidade de evidenciar os problemas científicos do con-
teúdo, assim como problemas da realidade social. A problematização, que 
consistiu no confronto e na discussão das diversas ideias apresentadas, le-
vadas a efeito pela experimentação. Com a problematização as percepções 
primeiras extraídas das aparências ou mesmo do senso comum deram lugar 
as inquietações para mobilizar o grupo em busca de explicações mais ela-
boradas. A instrumentalização, que consistiu na apropriação de referen-
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ciais teóricos e práticos, por parte dos estudantes, necessários ao equacio-
namento dos problemas apresentados. E, por fim, a reconstrução coletiva 
do conhecimento, que consistiu na re-significação do sentido/significado 
do conteúdo abordado. Constitui-se num momento de catarse, ou seja, de 
“efetiva incorporação dos instrumentos culturais, transformados agora em 
elementos ativos de transformação social” (SAVIANI, 1983, p. 75). 

RESULTADOS E CONCLUSÕES

Observamos que a tomada de consciência sobre o conteúdo dança 
por parte dos estudantes da instituição escolar pesquisada, contribuiu para 
a superação da compreensão na qual aponta-se que as aulas de dança cons-
tituem um conjunto de passos ou sequências de movimentos compassados, 
ou coreografias soltas, isoladas de um contexto, de um projeto de sociedade 
mais amplo.

Assim sendo, os estudantes passaram a compreender o conteúdo 
dança como conhecimento significativo para as nossas ações corpóreas, 
que podem ser exploradas pelo universo de repertórios popular, folclórico, 
clássico, contemporâneo etc., bem como pela improvisação e pela composi-
ção coreográfica. Passaram também a reconhecer que não basta apenas sa-
ber dançar ou saber montar coreografias, mas sim se expressarem de forma 
original , dando o sentido de grupo social na medida em que se reconhe-
cem enquanto sujeitos que vivenciam, refletem e reelaboram sua cultura.

Cabe, portanto, às Políticas públicas educacionais, assim como à ins-
tituição escolar e ao professor, a iniciativa de romperem com o tradicio-
nalismo operante nas aulas de Educação Física no sentido de inovar ou 
renovar o conteúdo de ensino para assim, com seus alunos, desenvolverem 
comportamentos singulares que contribuirão para a produção criativa e 
encorajamento do processo criativo em sua totalidade.
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Prêmio de excelência no ensino 
em formação inicial de professores 
na University of Toronto – Canadá

Gisela Wajskop1, OISE/University of Toronto

SUMÁRIO

Este trabalho visa apresentar ao público brasileiro uma experiência criativa associada a ava-
liação e valorização da docência no ensino superior desenvolvida no OISE – Ontario Insti-
tute for Studies in Education (Instituto de Estudos em Educação de Ontario)2 da University 
of Toronto3 no Canadá. Descreve o funcionamento e os critérios definidos pelo Escritório de 
Apoio a Docência desse mesmo Instituto, criado em julho de 2009, para apoiar uma ampla 
gama de práticas inovadoras de ensino e reconhecer a equidade como uma dimensão central 
da excelência docente. Uma das ações decorrentes do Escritório foi o estabelecimento do 
Prêmio de Excelência do Ensino ou ‘OISE Teaching Awards’. Yiola Cleovolou, professora no 
Departamento de Psicologia Aplicada do OISE cuja disciplina de Metodologia de Ensino do 
Curso de Mestrado em Artes e Educação Infantil fiz algumas observações é a mais recente 
beneficiária do Premio de Excelência na Formação Inicial de Professores. Suas aulas e a pre-
miação são um exemplo de como boas práticas docentes podem servir de estímulo e valori-
zação da docência e, simultaneamente, reiterar e dar feedback a comunidade universitária, 
e fora dela, da imagem de qualidade construída por uma instituição de ensino superior de 
excelência no Canadá.

CONTExTO E CARACTERIZAÇÃO DO PRÊMIO

De acordo com o Relatório do Grupo de Trabalho (Report of the Te-
aching Task Force, February 2008) uma força tarefa foi constituída em 2006, 
no contexto da UofT para melhorar a experiência dos alunos e para celebrar 

1. Gisela Wajskop é Professora Doutora em Metodologia de Ensino pela FEUSP em parceria com a Université Paris 
XIII – Villetaneuse. Concebeu e Dirigiu o Instituto Superior de Educação de São Paulo – Singularidades de dezem-
bro de 2000 a maio de 2013. Foi Coordenadora de Educação Infantil no MEC de 1998 a 2000, tendo coordenado o 
RCNEI (Referencial Nacional Curricular para a Educação Infantil) dentre outras atividades.

2. OISE será utilizado a partir de agora toda vez que nos referirmos ao Ontario Institute for Studies in Education

3. Utilizaremos a sigla UofT par nos referirmos a University of Toronto. Esta Universidade está colocada em 20o 
lugar no ranking internacional de Universidades. Para conferir acessar http://www.timeshighereducation.co.uk/
world-university-rankings/2013-14/world-ranking

http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2013-14/world-ranking
http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2013-14/world-ranking
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e apoiar as ações docentes. De acordo com este mesmo documento (Task 
Force, 2008, p. 1) a Força Tarefa foi constituída para avaliar as condições 
de ensino, pesquisa e dos estágios supervisionados de maneira a melhorar 
o seu reconhecimento como instituição assim como dar suporte para um 
ensino excelente, de maneira a servir bem os alunos, ajudar os professores 
continuadamente, reconhecer os problemas de ensino e aprendizagem e 
recompensar os sucessos. Visava, em última instância melhorar as práticas 
usuais para ajudar os membros do corpo docente com o ensino e avaliação 
da aprendizagem nos níveis de graduação e pós-graduação, incluindo con-
siderações para a integração inovadora da tecnologia no ensino. (op. cit. P. 
1). Ainda segundo o mesmo relatório, a força tarefa visava:

•	 Alinhar	a	política	de	avaliação	do	OISE	com	as diretrizes 	gerais	
institucionais adotadas desde 1999 com o conhecimento atual so-
bre práticas bem sucedidas na avaliação do ensino. Estas diretrizes 
definem as políticas departamentais4 para o ensino, a docência e 
a pesquisa. A política de avaliação tem por objetivos fornecer pa-
râmetros sobre a análise e avaliação de ensino através dos portfo-
lios e currículos docentes e pesquisas de estudantes para fins de 
contratação, mandatos e promoção docentes assim como revisões 
anuais curriculares;

•	 Reconhecer	a	excelência	do	ensino,	através	de	processos	transpa-
rentes que indicam professores do OISE para prêmios da docência 
no âmbito interno e externo a UofT dando-lhe credibilidade e le-
gitimidade social;

•	 Aumentar	 as	 oportunidades	 para	 estudantes	 de	 pós-graduação	
para aprender a ensinar na universidade como parte de sua expe-
riência de doutorado.

Para cumprir com esse objetivo, a força tarefa ouviu diversos setores 
da Universidade e do OISE (Reitores, diretores e coordenadores de depar-

4. O OISE é composto de 4 Departamentos de Ensino e 19 Centros de Estudos e Pesquisas. Para maiores detalhes 
acessar http://www.oise.utoronto.ca/oise/About_OISE/Academic_Departments.html

http://www.oise.utoronto.ca/oise/About_OISE/Academic_Departments.html
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tamentos) além de estudantes individualmente, PHDs, professores, tuto-
res e membros da comunidade em geral, de maneira a incluir o máximo 
de sugestões possíveis em seus projetos futuros. Esse processo avaliativo, 
muito rico e diverso, acabou incidindo na criação do ‘Office of Teaching 
Support at OISE” ou Escritório de apoio a docência responsável pelas ativi-
dades fundamentais para a manutenção da qualidade e excelência do ensi-
no no OISE, quais sejam: (1)Eventos e Workshops para formação docente 
e preparo de estudantes de Doutorado, (2) Suporte para aprendizagem de 
estratégias inovadoras de ensino e (3) um sistema de Premiações. De acor-
do com informações contidas no site da Universidade, portanto, cabe ao 
Escritório diversas ações de maneira a tender docentes e estudantes nas 
seguinte perspectiva:

•	Serviços	para	Equipes	Docentes	e	de	Pesquisa

•	 Ajudar	os	membros	do	corpo	docente	com	o	ensino	e	avaliação	da	
aprendizagem do estudante no Programa de formação inicial de 
professores (ITE) e em programas de pós-graduação;

•	 Facilitar	a	integração	da	tecnologia	no	ensino;

•	 Desenvolver	práticas	para	reconhecer	a	excelência	no	ensino;

•	 Manutenção	de	um	site	com	recursos	pedagógicos,	incluindo	uma	
biblioteca de artigos de revistas atuais, clipes de áudio e vídeo e 
outros materiais relativos à prática de ensino, divulgação de con-
ferências e palestras relacionadas ao ensino de excelência;

•	 Assessorar	o	projeto	do	curso	e	acompanha-lo	por	meio	de	Tuto-
ria e atendimento individualizado;

•	 Agendar	 visitas	 e	 observações	 de	 salas	 de	 aulas	 bem	 sucedidas,	
quando solicitado;

•	 Criar	condições	para	a	preparação	de	 indicações	premiações	de	
docentes.
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•	Serviços	para	Estudantes

•	 Apoiar	estudantes	de	graduação	e	assistentes	de	ensino	na	aquisi-
ção de experiência pedagógica;

•	 Ajudá-los	no	acesso	a	oportunidades	para	o	ensino	dentro	da	Uni-
versidade, como parte de sua experiência de doutorado.

Nessa direção, este escritório oferece vários suportes para docentes e 
estudantes dos quais, no meu entender é o Centre for Teaching Support and 
Innovation (CTSI) ou Centro de Suporte a Docência Inovadora que permi-
te, simultaneamente, o desenvolvimento de estratégias criativas e inovado-
ras, estimulando a excelência e a premiação. 

Dentre as várias proposições do Centro de Suporte a Inovação do 
Ensino, encontram-se orientações para o uso de estratégias de ensino para 
as mais diversificadas situações de aula, desde sugestão para uma aula ex-
positiva até detalhamento com passo a passo para um trabalho de levan-
tamento de conhecimentos prévios dos estudantes em seu primeiro dia de 
aula.

A ideia da premiação5, portanto, está associada ao estímulo de docen-
tes que venham a usar este serviço ou criem novas estratégias, de maneira a 
formar seus estudantes - futuros professores do ensino básico - que tenham 
um pensamento crítico, criativo e inovador. Assim, a premiação avalia, em 
última instância, os docentes que são capazes de desenvolver nos seus es-
tudantes habilidades, valores e atitudes criativas e também protagonistas 
por meio de estratégias inovadoras associadas ao (1) Contexto da Aula; (2) 
Desenho do Curso; (3) Estratégias de Ensino; Sistema de Avaliação.

5. Os Premios do OISE são uma importante forma de reconhecer a excelência no ensino. Os seguintes prêmios 
descritos abaixo e seus critérios foram criados para homenagear e premiar excelentes professores de Oise
Distinguished Contributions to Teaching (Distinção em contribuições para Ensino)
David E. Hunt Award for Excellence in Graduate Education (Prêmio David E. Hunt de Excelência em Educação de 
Pós-Graduação)
Excellence in Initial Teacher Education (Excelência na Formação Inicial)
Excellence in Continuing and Professional Learning (Excelência em Educação Continuada e Aprendizagem Pro-
fissional)

http://www.oise.utoronto.ca/otso/Teaching_Awards/Distinguished_Contributions.html
http://www.oise.utoronto.ca/otso/Teaching_Awards/David_E._Hunt_Award.html
http://www.oise.utoronto.ca/otso/Teaching_Awards/Excellence_in_Initial_Teacher_Ed.html
http://www.oise.utoronto.ca/otso/Teaching_Awards/Excellence_in_Continuing_Education.html
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yIOLA CLEOVOLOU – UMA PROFESSORA SENSÍVEL, CRIATIVA E 
PREMIADA

Yiola é uma jovem Professora do Departamento de Psicologia Apli-
cada e Desenvolvimento Humano onde leciona cursos de primeiro e se-
gundo ano do programa de Mestrado em Artes em Estudos e Educação 
Infantil. Tem dois filhos pequenos, entre 3 e 5 anos e é casada com um dos 
campeões canadense de MUAY THAI6 – luta bastante conhecida interna-
cionalmente. Em suas aulas pude constatar seu talento para o uso de estra-
tégias inovadoras de ensino assim como sua intencionalidade em formar 
professores criativos. A disciplina sobre Métodos de Ensino para as Séries 
Iniciais que acompanhei revelaram o uso de diversas estratégias constantes 
nas orientações de excelência docente sugerida pelo Escritório de Apoio a 
Docência. Mais do que utiliza-las com competência, Yiola revelou ter cons-
ciência e agir intencionalmente para que seus estudantes construam uma 
“postura docente criativa e construtivista”, como citou em uma das aulas, 
não apenas pelo uso de estratégias inovadoras, mas por meio da reflexão 
que elas produzem enquanto são usadas. Para tanto, priorizou a estratégia 
de Simulação durante uma aula de 3 horas em uma classe de 32 estudantes 
para que eles pensassem sobre como “Desconstruir a Pedagogia: Como e 
Por Que” conteúdo e título da aula em questão. Para os que estudam a brin-
cadeira infantil há tempos, sabe-se bem que o espaço do faz de conta ou 
simulação é exatamente aquele onde novos pensamentos são produzidos, 
em interação com os colegas, por meio da tentativa de resolver problemas 
no uso da imaginação. Por isso, Yiola foi considerada uma professora ex-
cepcional que se destacou para os estudantes combinando conteúdos para 
a formação de professores com a aprendizagem experiencial, criando assim 
uma aprendizagem criativa e significativa que poderá ser replicada nas es-
colas onde os aprendizes de professores trabalharão futuramente.

6. Muay thai é uma arte marcial originária da Tailândia, onde é considerado desporto nacional. Esta disciplina 
física e mental que inclui golpes de combate em pé é conhecida como “a arte das oito armas” (definição extraída 
na WEB disponível em https://www.google.com.br/search?q=o+que+%C3%A9+MUAHI+THAI&oq=o+que+%
C3%A9+MUAHI+THAI&aqs=chrome..69i57j0l5.5573j0j7&sourceid=chrome&espv=210&es_sm=119&ie=UTF-8 )

https://www.google.com.br/search?q=o+que+%C3%A9+MUAHI+THAI&oq=o+que+%C3%A9+MUAHI+THAI&aqs=chrome..69i57j0l5.5573j0j7&sourceid=chrome&espv=210&es_sm=119&ie=UTF-8
https://www.google.com.br/search?q=o+que+%C3%A9+MUAHI+THAI&oq=o+que+%C3%A9+MUAHI+THAI&aqs=chrome..69i57j0l5.5573j0j7&sourceid=chrome&espv=210&es_sm=119&ie=UTF-8
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“Prevenção à AIDS: atrele seu vagão à essa ideia!” 
– Uma proposta interdisciplinar

Camila A. Romano1*
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Susana F. de Moura2

Jéssica N. C. de Melo1 
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1 INTRODUÇÃO/FUNDAMENTAÇÃO TEóRICA

A interdisciplinaridade propõe a capacidade de dialogar com as di-
versas ciências, fazendo entender o saber unificado (FAZENDA, 1994). As-
sim, podemos dizer que a interdisciplinaridade trata-se de uma proposta 
onde a forma de ensinar leva em consideração a construção do conheci-
mento, que como defende Pombo (2004) “visa integrar os saberes disci-
plinares”. Ampliando então, o trabalho disciplinar na medida em que pro-
move a aproximação e a articulação das atividades docentes numa ação 
coordenada e orientada para objetivos bem definidos (CARLOS, 2006). 
Dentro deste escopo este projeto apresenta uma proposta de trabalho inter-
disciplinar no que concerne à temática AIDS. 

Os primeiros casos do que veio a ser chamado AIDS foram identi-
ficados nos Estados Unidos, em 1981. Desde então, a AIDS se tornou uma 
das doenças mais pesquisadas e o HIV um dos vírus que se deteve mais 
conhecimento e tempo de pesquisa. Todavia, mesmo passados quinze anos 
da epidemia de HIV/AIDS a doença ainda não tem cura, sendo necessária 
para seu controle, a mobilização comunitária no sentido de garantir espaço 

1. Licenciados em Ciências Biológicas *(camilaalineromano@gmail.com)

2. Mestrandos em Educação em Ciências e Matemática – Universidade Federal de Goiás

3. Mestre em Educação em Ciências e Matemática; Docente na Universidade Estadual de Goiás, UnU Iporá e na 
Rede Estadual de Ensino (uesleneferreira@hotmail.com)
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para a educação e a prevenção, abrindo oportunidade para a mudança de 
hábitos (MARINS, 2008).

1.1 Problematização

No mundo, os casos notificados apontam para aproximadamente 
34 milhões de pessoas até 2011(WOH, 2012). No Brasil, a AIDS acometeu 
656.701 brasileiros nos anos entre 1980 e 2012 (BRASIL, 2012). A partir da 
década de 1970, com as mudanças políticas, e as reivindicações influencia-
das pelo movimento feminista e pelas discussões acerca da homossexuali-
dade, a sociedade passou a conceber a sexualidade em uma nova perspecti-
va, especialmente com relação ao combate a AIDS. O governo então passou 
a incentivar a Educação Sexual apoiando projetos na área e inserindo a 
temática como temas transversais nos Parâmetros Curriculares Nacionais 
(PCNs), como medida preventiva (AQUINO; MARTELLI, 2012).

Como resposta aos programas preventivos, a AIDS têm diminuído 
seus índices de incidência, segundo a UNAIDS o número de infectados em 
2011 foi 20% menor do que em 2001. Ainda, estima-se que esse decréscimo 
vem ocorrendo em virtude da mudança de comportamento sexual mun-
dial, com a opção e uso correto do preservativo (WOH, 2012). Entretanto, 
o total de pessoas infectadas no mundo ainda é muito grande. Diante disso, 
é fundamental que as questões relacionadas à sexualidade e a prevenção 
da AIDS, bem como de outras DSTs ocorra na escola, e transversalmente. 
Além disso, os PCNs orientam que o assunto seja tratado enfatizando a 
prevenção, tendo como mensagem principal “‘AIDS, previna-se!’” (BRA-
SIL, 1997).

Neste contexto, a proposta deste Projeto é trabalhar de forma inter-
disciplinar a questão da AIDS, problematizando, contextualizando e cons-
cientizando os alunos, lançando mão de metodologias diversificadas dispo-
nibilizadas pelas diversas áreas do conhecimento. 
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2 ATIVIDADES PROPOSTAS

Momento 1 – Mar de vírus

O primeiro momento tratará do vírus HIV e suas particularidades 
de maneira adequada ao nível de conteúdo dos alunos. Para inicializar a 
discussão, será introduzido o tema “vírus”, no sentido geral. Uma sugestão 
de texto seria “O papel dos vírus na árvore da vida” (ACRANI et al, 2012). 
Então, os alunos serão conduzidos a sugerir, como um dos aspectos dos ví-
rus, o parasitismo, e como consequência, o aparecimento de doenças virais. 
Será solicitado que eles citem exemplos de doenças virais, com a intenção 
de que citem a AIDS. Caso isso não ocorra, o professor mesmo pode fazer o 
seguinte questionamento: “E a AIDS? O que causa essa doença em uma pes-
soa?” Neste ponto o professor deve explicitar o que é a AIDS, qual o vírus 
causador, como preveni-la, e também tratá-la. O docente pode questionar 
ou direcionar os alunos a respeito da diferença entre uma pessoa portadora 
do vírus (soropositivo) de uma pessoa aidética.

Nesta aula o percurso histórico da doença deve ser amplamente em-
pregado, contando como foi a descoberta da AIDS no seu primeiro caso, 
até a sua chegada e difusão no Brasil e no mundo. Esse primeiro momento é 
um tanto mais teórico, para que os alunos consigam tem uma noção maior 
do “por que desenvolver esse projeto?” e de qual a finalidade/significância de 
se compreender a AIDS, no seu sentido mais amplo.

Quantitativo de aula – 1 aula;

Momento 2 – “Do papel de seda ao látex da seringueira”
Neste segundo momento do projeto os alunos irão conhecer a ori-

gem e a história da camisinha, preservativo mais indicado na prevenção da 
AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis. A turma será divida em 
cinco grupos, onde cada um apresentará partes dos textos de Lopes (2013) 
e Costa (2013), onde estão dispostas histórias sobre a origem do preserva-
tivo e sua forma de produção atual, respectivamente. Os alunos deverão 
sintetizar a idéia principal dos textos para então construírem uma linha do 
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tempo a fim de que toda a turma conheça o surgimento e evolução da fabri-
cação, sua validação e a importância do seu uso durante as relações sexuais.

Quantitativo de aula – 1 aula

Momento 3 – Os números do preconceito
Buscando trabalhar questões envolvendo respeito e a valorização de 

soro positivo na sociedade, a aula terá um enfoque dialogado. Assim, dis-
cutirá questões importantes, em roda, mediada por assuntos presente em 
trechos de cartazes. Nestes, apresentarão dados estatísticos de portadores 
de HIV, bem como citações da Declaração Universal dos Direitos Humano, 
Constituição de 1988 e Declaração dos Direitos Fundamentais da Pessoa 
Portadora do Vírus da AIDS, dentre outros.

Após a discussão, como forma de sistematização, será apresentado o 
vídeo designado “O lado positivo do Fabrício” (ABREU, 2013). O documen-
tário mostra a história de um jovem portador do vírus do HIV, discutindo 
questões de saúde e o medo da exclusão social. 

Quantitativo de aula – 3 aulas

Momento 4 – Fazendo história: conceitos em construção
As aulas se darão mediante a construção de histórias que abordem 

a temática “AIDS”. Os alunos construirão histórias no formato de qua-
drinhos. Todos os textos contarão com um resumo, o qual também será 
transcrito para Espanhol e Inglês. Posteriormente a produção do material 
os textos serão revisados e finalizados. A prática da leitura e da escrita deve 
ser entendida como tarefa de toda a escola, como aponta Guedes e Souza 
(2012).

Em seguida, os alunos se dirigirão ao laboratório de informática da 
instituição para digitalização dos textos produzidos e produção das ilus-
trações, que serão realizados no software Paint, no formato de “Memes”, 
por serem de fácil produção e um tipo de desenho que os discentes já co-
nhecem, por ser difundido em redes sociais. As produções dos discentes 
formarão um livro digital que será “lançado” no momento de socialização.

Quantitativo de aula – 4 aulas
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Momento 5 – AIDS em cena
A articulação entre Ensino de Ciências e Teatro é recente. Este não 

é entendido como uma nova metodologia a ser empregada, mas como um 
caminho (OLIVEIRA, 2012), que proporciona aprendizagem. É ainda uma 
abordagem que proporciona a verdade, esta que é uma prática árdua para 
aqueles que trabalham com ciência, bem como de toda a humanidade ao 
longo do tempo (ICLE, 2008). 

Partindo deste princípio, e da busca por uma abordagem diferencia-
da, será solicitado, que os discentes realizem uma peça teatral, sobre uma 
das histórias criadas pelos mesmos anteriormente. A história que irá ser 
reproduzida será escolhida pelos alunos via votação. Todo o alunado será 
envolvido na produção da peça teatral, seja atuando ou na produção, dire-
ção, confecção de figurino e teatro, e ainda na adaptação do texto. Todo o 
jogo teatral será mediado pelo docente. A exposição da peça ocorrerá na 
solenidade de socialização da atividade.

Quantitativo de aula – 6 aulas

3  SOCIALIZAÇÃO

O clímax do projeto será uma noite para divulgação do que foi pro-
duzido em sala de aula, este que contará com três momentos: 1. Palestra 
sobre a AIDS; 2. Peça teatral; 3. Lançamento do livro digital. Todos os três 
momentos serão executados pelos discentes. Assim, este momento vem a 
motivar o alunado para o processo de ensino e aprendizagem, bem como 
produzir mais um momento de aprendizado por meio da socialização.

4  AVALIAÇÃO

A avaliação se dará de forma contínua durante todos os momentos 
deste projeto. Serão avaliados a participação dos alunos nas discussões, na 
construção da linha do tempo no momento 2, em todo o processo de cons-
trução e finalização da história em quadrinhos e na participação da produ-
ção do teatro, bem como de sua apresentação.
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Problemas de matemática, leitura 
e escrita: aulas de atendimento 
criativas no ensino fundamental

Deise Nanci de CastroMesquita1, CEPAE/UFG
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RESUMO

Este trabalho narra o processo de planejamento, desenvolvimento e avaliação de um traba-
lho de TCC com uma turma de 6º ano do Ensino Fundamental, no Centro de Ensino e Pes-
quisa Aplicada à Educação, durante o ano letivo de 2013. Com o intuito de colaborar com o 
processo de leitura e escrita dos alunos diagnosticados com transtorno de déficit de atenção 
e hiperatividade (TDAH), dislexia e discalculia, nos atendimentos foram utilizadas histó-
rias, pegadinhas, charadas e brincadeiras que apresentavam conteúdos de matemática. De 
uma forma divertida e vinculada à realidade, os alunos passaram a compreender que para 
resolver os problemas bastava entender a lógica utilizada na construção dos enunciados, isto 
é, o raciocínio traduzido em fórmulas escritas em uma linguagem simbólica de números.

Palavras-chave: Raciocínio lógico, leitura e escrita.

A PROPOSTA DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Este texto narra o trabalho desenvolvido com uma turma de aproxi-
madamente dez alunos de 6os anos, que apresentava dificuldades de leitu-
ra, análise e escrita em língua portuguesa. As aulas de atendimento a esse 
grupo aconteceram no 6º horário, às 5as feiras, durante o período letivo de 
2013. Durante os encontros foram desenvolvidas atividades de compreen-
são de enunciados e de solução de problemas de matemática que exigiam 
raciocínio lógico. O objetivo foi que pudessem entender como as fórmulas 
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matemáticas são construídas a partir da realidade, ou seja, como elas são 
criadas para explicar fenômenos do dia a dia, com a utilização de uma lin-
guagem simbólica, traduzida em formas numéricas, geométricas, fracioná-
rias etc., e não apenas alfabéticas.

A hipótese foi de que a apresentação de problemas matemáticos em 
forma de histórias, pegadinhas, charadas e brincadeiras podia facilitar a 
compreensão dos diferentes alunos sobre como utilizar seus próprios mé-
todos de raciocínio para desvendar as questões propostas nos enunciados. 
A ideia central foi tornar a aula de atendimento interessante e motivadora, 
envolvendo todos os alunos na busca da solução das questões apresentadas, 
sem a obrigatoriedade de se seguir apenas um padrão de resolução. Por isto, 
foram selecionados alguns textos do tipo narrativo, como contos de Malba 
Tahan, histórias de Emília no Mundo da Aritmética, anedotas de pessoas e 
animais, entre outros, e também pegadinhas com números, símbolos, ob-
jetos etc. 

Depois que cada aluno explicava o método que havia utilizado para 
chegar à solução do problema, um exemplo era escrito no quadro para ser 
copiado no caderno. Afinal, o propósito dessas atividades era que todos, 
tanto os alunos quanto o pesquisador, pudessem também melhorar a es-
crita em linguagem alfabética.  A narrativa que se segue detalha o processo 
de estudo, pesquisa e planejamento das atividades, apresenta a concepção 
teórica norteadora da compreensão de leitura e escrita adotada, exemplifi-
ca o trabalho desenvolvido com algumas histórias, pegadinhas, charadas e 
brincadeiras, e avalia o resultado final dos dezessete encontros realizados 
durante este trabalho de conclusão de curso.

O PROCESSO DE ESTUDO, PESQUISA, PLANEJAMENTO E DESENVOLVI-
MENTO DAS ATIVIDADES 

Este estudo foi constituído de 17 encontros e contou com o acompa-
nhamento da orientadora/professora dos 6os anos, a ajuda da bibliotecária 
da escola e a participação de uma média dez alunos.
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No primeiro encontro de orientação foi definido o tema e a meto-
dologia a ser usada, e, em seguida, foi lido e discutido o texto de Inaldo 
Firmino “Canções de MPB: explicitando o conceito de intertextualidade”. 
O texto propõe analizar a intertextualidade nas letras de algumas canções 
de música popular brasileira (MPB), visando facilitar a compreensão des-
te conceito, nas aulas de língua portuguesa. No artigo, o autor seleciona 
algumas letras do nosso cancioneiro popular, para exemplificar como há 
trechos de poemas e de outros textos nas músicas de Chico Buarque de Ho-
landa, Caetano Veloso, Mário Lago e Ataulfo Alves. O objetivo dessa leitura 
foi fazer com que eu pudesse perceber a possibilidade de se utilizar textos 
diversificados, de diferentes gêneros, para ensinar também conteúdos de 
matemática. 

O segundo encontro foi com os alunos, na aula de atendimento. Foi 
lida uma das narrativas de Malba Tahan, em seu livro “O homem que cal-
culava”, capítulo XVII. A atividade constitui-se da leitura e compreensão do 
texto “A venda das 90 maçãs”, pelos alunos. A história narra que três irmãs 
tinham uma plantação de maçãs e que, após a colheita, a imã mais velha 
ficou com 50 maçãs, a do meio com 30 e a mais nova com 10. O pai delas 
estipulou que todas deveriam vender as frutas pelo mesmo preço e ganhar 
a mesma quantidade de dinheiro. Mas como? 

Para resolver o impasse de forma lógica e matemática, os alunos fo-
ram levados a entender que deveriam seguir dois passos: na primeira fase 
do problema, teriam que separar as quantidades totais e o resto, ou seja, 
observar que uma das irmãs, Fátima, havia vendido 49 maçãs e ficado com 
1; a segunda filha, Cunda, com 28 e sobrado 2; e sua irmã mais nova, Siha, 
o total de 7, com 3 de resto. E, para chegar à solução final do problema, na 
segunda fase, tinham que entender que Fátima fixando o preço de 7 maçãs 
por um dinar e uma maçã que restava  por 3 dinares, possibilitou às irmãs 
Cunda vender também suas 28 maçãs por 4 dinares e as duas restantes por 6 
dinares, e  Siha suas 7 maçãs por 1 dinar e as 3 que sobravam por 9 dinares.  
Desta forma, os alunos tiveram que utilizar operações lógico-matemáticas, 
como a divisão das maçãs, a multiplicação do valor estipulado pelo número 
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de frutas, a subtração do que se vendeu do que sobrou e a soma dos valores, 
para chegar ao produto final e, assim, compreender a narrativa. 

No terceiro encontro, de orientação, a professora da turma esclare-
ceu que alguns alunos que participavam dos atendimentos eram diagnos-
ticados com TDAH, dislexia e discalculia. Por isto, o conceito desses trans-
tornos foi explicado e estudado posteriormente, durante o quarto encontro, 
por meio do filme indiano “Como estrelas na terra, todas as crianças são 
especiais”. 

A história conta a vida de uma criança de 9 anos, Ishaan Awasthi, 
suas frustrações, seu sofrimento, a incompreensão das pessoas com quem 
ele convive em casa etc. Na escola, como ele diz, as letras dançam e os nú-
meros lutam, dificultando a leitura do texto, a resolução dos problemas de 
matemática, enfim, a atenção e o acompanhamento das aulas. É humilha-
do pelos professores, colegas, vizinhos e por toda a comunidade. Seu pai 
acredita que seus problemas escolares se devem à falta de disciplina e trata 
Ishaan com muita rudez e falta de sensibilidade. 

Depois de constantes fracassos escolares, o pai de Ishaan decide 
colocá-lo em um internato. Lá ele sofre ainda mais por causa da falta que 
sente de sua mãe e de seu irmão mais velho. Como é muito sensível, aca-
ba entrando em depressão, se torna agressivo e solitário, até a chegada de 
um professor que tinha conhecimento sobre a dislexia, a discalculia e o 
transtorno de déficit de atenção e hiperatividade.  Ele o ajuda a enfrentar o 
problema, despertando em Ishaan o talento que possuía, além de explicar 
para os pais e para os demais professores e diretor da escola o que estava 
acontecendo com o menino.

No quinto encontro, a professora apresentou um trecho de uma can-
ção muito conhecida que dizia: “Vento que balança as palhas de um co-
queiro, vento que encrespa as ondas do mar....”. Para os alunos explicarem 
o sentido daqueles versos, foi lido e discutido um texto de geografia que 
falava sobre o vento, sua origem e como é formado etc. Neste atendimento, 
foi possível aos alunos (e a mim também!) perceber que a análise e com-
preensão de um texto podem ser ainda mais rica, quando são trazidos os 
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conhecimentos aprendidos não apenas no dia a dia, mas também nas aulas 
de outras disciplinas.

O sexto encontro, com a bibliotecária, teve por objetivo buscar mate-
rial que ajudasse na elaboração das próximas atividades com os alunos. Fo-
ram coletadas histórias, pegadinhas, charadas e brincadeiras que exigiam 
raciocínio lógico-matemático para sua compreensão. 

No sétimo encontro, que foi o primeiro dia de aula preparado e mi-
nistrado por mim, foi utilizada uma charada sobre uma lesma que queria 
sair de um poço. Para chegar à conclusão da história, os alunos tinham que 
desenvolver um raciocínio lógico-matemático, além de se atentarem a uma 
pegadinha.  

No oitavo encontro, com a bibliotecária, outras fontes de pesquisa 
foram consultadas, mas apenas selecionadas aquelas que tinham a ver com 
o objetivo do trabalho, que era apresentar textos em que os alunos usassem 
formas próprias de analisar e chegar à conclusão do resultado. 

No nono encontro, durante o atendimento aos alunos, individual-
mente e/ou em duplas, todos fizeram as variadas atividades que exigiam o 
raciocínio para a participação nas brincadeiras com figuras geométricas. 
Para responder às questões, tinham que utilizar algumas operações ma-
temáticas, além de muita percepção das imagens e das formas. Até então, 
para a maioria deles, o aprendizado se resumia a utilizar alguns algoritmos, 
ou seja, um conjunto de regras necessárias para resolução de um problema 
ou cálculo. Executavam as tarefas de forma mecânica, como se fosse um 
processo computacional bem definido, baseado num conjunto de regras 
finito, isto é, sem relacionar os conceitos e os teoremas aos seus cotidianos. 
Tinham muita dificuldade em justificar as respostas não só devido à pobre-
za da linguagem (comum), mas principalmente pela dificuldade de identi-
ficar e desenvolver o próprio raciocínio. Essas brincadeiras serviram para 
mostrar como a solução de enunciados depende da forma como a pessoa 
analisa e cria metodologias para entender o processo.

No décimo encontro, foi corrigida uma das questões da prova de 
matemática aplicada pelo professor da disciplina. Para respondê-la, os alu-
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nos deveriam saber aplicar a regra do Mínimo Múltiplo Comum (MMC). 
No quadro, foi descrita a metodologia de resolução do problema, isto é, o 
“passo a passo” para alcançar o resultado esperado.

Nos seis encontros posteriores, as mesmas práticas foram adotadas. 
Às 5as feiras, entre 14h30 e 16h, em reunião de pesquisa com a bibliotecá-
ria, eram coletados matérias que pudessem ser adaptados aos propósitos 
do trabalho. Com a orientadora/professora da turma, eram selecionados 
os textos e planejadas as atividades que seriam desenvolvidas durante os 
encontros com os alunos na semana seguinte.

Uma das atividades foi a leitura de um texto sobre os polígonos, em 
que os alunos puderam aprender e dissertar sobre suas características e 
usos. No quadro negro, puderam desenhar diferentes polígonos, além de 
exemplificar sua existência em diferentes lugares frequentados por todos, 
no dia a dia. Também, para explorar o raciocínio de cada aluno, foi pro-
posta uma brincadeira com palitos, em que a característica de um polígono 
deveria ser mantida, sem alteração de seu padrão.   

No último encontro, foi trabalhado um conto de Monteiro Lobato, 
retirado do livro “Emilia no mundo da aritmética”. Como um grande apre-
ciador da matemática, Lobato conseguia trazer um tema complexo para o 
mundo da magia, em que difíceis operações matemáticas e tabuadas eram 
ensinadas e escritas no corpo do rinoceronte quindim, ou escritos nos tron-
cos das árvores. 

A tal aritmética ensinada de uma maneira incompreensível para 
muitas crianças surgiu na obra de Monteiro Lobato nas diferentes aventu-
ras vividas por Emília, Pedrinho, Narizinho e outras personagens do Sítio 
do Pica Pau Amarelo. Em “Os habitantes da terra dos números”, as crianças 
não fazem uma viagem distante, como em “Emília no país da gramática”, 
mas participam das aventuras de um circo montado pelo Visconde de Sa-
bugosa, especialmente para a turma do Sítio. 

No conto aparecem as intromissões de Emília, que sempre quer dar 
a palavra final sobre tudo! Na sua divertida irreverência, a boneca ajudou 
o grupo a acompanhar o enredo que enfocava o ensino de conceitos mate-
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máticos. A genial ideia de Lobato conseguiu amenizar a aridez do assunto, 
fazendo com que a difícil aprendizagem de cálculos aritméticos pareçam 
fáceis aos olhos dos alunos. Por meio da grande sabedoria do mestre Vis-
conde, tudo isso foi ensinado por acrobacias de artistas em um brilhante 
picadeiro de circo. 

A CONCEPÇÃO TEóRICA QUE AJUDOU A ENTENDER A PRÁTICA

Para Bakhtin (apud SOARES, 2005)

Aquele que usa a língua não é o primeiro falante que rompeu  pela primeira 
vez o eterno silêncio de um mundo mudo. Ele pode contar não apenas com 
o sistema da língua que utiliza, mas também a existência dos enunciados 
anteriores […] cada enunciado é um elo na cadeia complexa e organizada 
de outros enunciados.

Para este trabalho, o conceito de intertextualidade ajuda a explicar 
a importância da leitura de diferentes gêneros discursivos, mesmo quando 
apenas se objetiva aprender conceitos matemáticos. Por exemplo, a lingua-
gem matemática, traduzida em fórmulas e números, pode parecer árida 
para alguns alunos, pois é abstrata. Mas, quando ela é transformada em 
outra linguagem, como a da literatura, ela pode apresentar uma explicação, 
um passa a passo do problema, pois alcança o raciocínio concreto de outras 
experiências vividas pelo leitor. Ou seja, uma ideia vai se juntando a outra 
ideia e, assim, é possível ao aluno criar sua própria metodologia para des-
vendar o enunciado da questão proposta. 

Para explicar melhor a relação que quero fazer entre a intertextua-
lidade e o trabalho com enunciados de matemática, com o objetivo de de-
senvolver o raciocínio lógico dos alunos em atendimento, foram buscados 
textos que discutiam o ensino prático e empírico dessa disciplina da área 
exata, na internet. Foi encontrado um artigo muito interessante de Ales-
sandro Fábio Fonseca Oliveira, intitulado “Dificuldades de Aprendizagem 
da Matemática: leitura e escrita matemática”, que pode ser resumido na se-
guinte citação que ele faz de SMOLE e DINIZ (2001, p.82): 
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A leitura em Matemática também requer a leitura de outros textos com 
grande quantidade de informações numéricas e gráficas. Eles podem ser 
encontrados em uma notícia ou anúncio publicados em jornais e revistas. 
Nesses casos, a leitura pode ser enfatizada quando propomos vários ques-
tionamentos que requerem várias idas até o texto para a seleção das in-
formações que respondem às perguntas feitas. Esse tipo de atividade pode 
abranger o desenvolvimento de noções, conceitos e habilidades de matemá-
tica e do tratamento de informações.” 

De acordo com a compreensão do autor, a perspectiva de Smole e 
Diniz é de extrema importância na realização do trabalho pedagógico, pois 
leva em consideração  o conhecimento antecipado dos alunos e a relação 
dos conceitos matemáticos com situações vivenciadas, que aproximam os 
conceitos matemáticos a situações práticas. Em suma, quer dizer que uma 
linguagem mais próxima aos alunos fará com que o processo de ensino-
-aprendizagem seja mais facilitado. 

Para explicitar sua argumentação, Alessandro Fábio Fonseca Olivei-
ra reitera que, durante uma situação de resolução de problemas de mate-
mática, o aluno poderá aprender não apenas conceitos matemáticos, mas 
também desenvolver procedimentos, modos de pensar, habilidades básicas 
como verbalizar, ler, interpretar e produzir textos em outras áreas. 

Isto indica que a resolução de problemas deve ser vista como uma 
metodologia de ensino, e que ao utilizar-se dela o professor estará contri-
buindo para o desenvolvimento de habilidades leitoras. Em suas palavras: 

O ‘aprender a ler matemática’ deve ser encarado como um dos objetivos da 
disciplina, esse aprendizado só pode se concretizar na experiência efetiva 
do aprender matemática lendo. Hoje, estou convencido de que as deficiên-
cias no uso da linguagem escrita e o pouco desenvolvimento da capacida-
de de compreensão da matemática, claramente detectados em observação 
diárias, não se configuram apenas como eventos simultâneos (ensino a um 
grupo), como sintomas paralelos que indicavam que o sistema de ensino 
estava doente, mas, sim, que esses fenômenos estão intimamente ligados 
por uma relação causa-efeito: sem o desenvolvimento do domínio da lin-
guagem necessária à apreensão de conceitos abstratos (e, portanto extrema-
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mente dependentes da linguagem que os constrói) nos seus diversos níveis, 
não pode haver o desenvolvimento do pensamento matemático (também 
em seus diversos níveis). 

A citação acima resume o que foi desenvolvido com o grupo de alu-
nos em dificuldades de leitura e escrita, quando foram propostas atividades 
que exigiam a solução de problemas a partir da utilização de métodos pró-
prios de raciocínio. O objetivo foi que pudessem entender como as fórmu-
las matemáticas são construídas a partir da realidade, ou seja, como elas 
são criadas para explicar fenômenos do dia a dia, com a utilização de uma 
linguagem simbólica, traduzida em formas numéricas, geométricas, fracio-
nárias etc., e não apenas alfabéticas.  

Também o filme produzido e dirigido por AAmir Khan,  “Como 
estrelas na terra, todas as crianças são especiais”, ajudou na compreensão 
da importância do professor e seu poder de transformação nos alunos. É 
necessário que o educador tenha sua própria metodologia de ensino, de 
forma a estimular a compreensão dos alunos, tornando a sala de aula um 
lugar agradável e estimulante. Foi o que aconteceu com o professor quando 
conheceu Ishaan: percebeu que o menino tinha dislexia e decidiu ajudá-lo. 
Este não era um problema desconhecido do educador e é por isto que deci-
diu tirar o garoto do abismo no qual se encontrava. Inventou formas novas 
de ensinar Ishaan a ler e escrever e, a partir desse momento, o menino foi 
superando a opressão da família e suas próprias limitações.

O filme é uma lição de vida: um garoto que foi tratado com respei-
to por um professor que soube valorizar e entender as diferenças, que de-
monstrou que a dislexia não é uma doença para ser curada! O que salvou 
o garoto não foi a descoberta da doença, mas sim os novos métodos utili-
zados pelo educador, fazendo com que o menino aprendesse a lidar com 
sua diferença. Este filme retrata a realidade em que vivemos, os alunos com 
diversas deficiências são colocados em escolas normais e infelizmente as 
escolas regulares e os professores não estão preparados para essa mudança.

Assim, o filme foi uma das fontes mais importantes para esta pesqui-
sa, pois ensinou que conhecer a dificuldade de cada aluno e buscar formas 
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diferentes de ensinar os conteúdos de matemática podem ajudar o profes-
sor a lidar com problemas no contexto escolar, podem indicar meios e solu-
ções para trabalhar com essa e as demais dificuldades dos alunos.

AVALIAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO TCC

Eu digo que ler não é só caminhar sobre as palavras. Ler é reescrever o que 
estamos lendo. É descobrir a conexão entre o texto e o contexto do texto, e 
também como vincular o texto/contexto com o meu contexto, o contexto 
do leitor. E o que acontece é que  muitas vezes lemos autores que morreram 
cem anos atrás e não sabemos  nada sobre a época. E frequentemente sabe-
mos muito pouco sobre nossa própria época! (PAULO FREIRE)

 Através dos exercícios das narrativas, foi possível constatar que os 
alunos participam mais das atividades quando elas proporcionam momen-
tos de descontração. Em todas as situações e exercícios apresentados, os 
alunos, mesmo que intuitivamente, desenvolveram alguns parâmetros para 
a resolução dos problemas, tais como:

1. Definição do objetivo do problema

2. Compreensão da proposta do problema

3. Levantamento de dados sobre a situação descrita

4. Criação de alternativas para a solução

5. Avaliação das alternativas e solução

6. Reflexão acerca dessa solução

7. Entendimento e aceitação do raciocínio desenvolvido

De um modo geral, todos os alunos gostaram e acharam as aulas 
muito interessantes. Os exercícios e a maneira com que a linguagem e a 
escrita foram utilizadas fizeram com que a aula fosse mais proveitosa e di-
ferente, tanto para os alunos como para o pesquisador. O interesse pelas 
aulas e a curiosidade pelos exercícios foram aumentando com o decorrer 
dos dias. No começo, foram poucos os envolvidos, depois, quase a maio-
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ria dos alunos. Durante a apresentação dos exercícios, os próprios alunos 
foram se agrupando para resolver os problemas, discutindo as possibili-
dades de solução. Sempre que acreditavam ter conseguido solucionar um 
problema, explicavam o raciocínio utilizado. Se estava certo: “Parabéns!”, 
se não:“Pensa mais um pouquinho.”; e quando não conseguiam, pediam 
auxílio e novamente buscavam a solução.

Em geral, os objetivos foram atingidos. Os alunos puderam perceber 
que para entender uma leitura devem pensar e refletir acerca de cada situ-
ação, analisando o que cada parte do enunciado propõe e, assim, gerando 
idéias para a possível solução. Através do desenvolvimento dessa atividade, 
foi constatado que os alunos gostam de descontração, resultando em aten-
ção, participação, colaboração e aprendizado de todos. Afinal, 

Se não morre aquele que escreve um livro ou planta uma árvore, com mais 
razão não morre o EDUCADOR, que semeia vida e escreve na alma de seus 
educadores. (BERTOLD BRECHT)
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Programa Alfa Azul: apoiando talentos 
para um mundo solidario

 Wanderley Alves dos Santos1, UFG/CEPAE

O Programa Alfa Azul (Fig.1) é um programa de extensão que obje-
tiva apoiar e orientar os necessitados de educação especial no meio escolar 
e comunidade. Surgiu da necessidade de atender, conforme a LDB (Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação), essa comunidade de estudantes que apre-
sentam uma capacidade cognitiva e afetiva acima da média da população 
comum no CEPAE. Conforme está descrito nos estudos sobre estudantes 
de alta habilidade/superdotado, eles apresentam perfis cognitivos e emo-
cionais diferenciados. Pode-se destacar as seguintes características desses 
(as) estudantes: aprendizagem rápida, talento artístico manifesto em uma 
área ou várias áreas, capacidade de liderança, criatividade, comportamento 
extravagante (diferente), bom humor, habilidade lógica matemática acima 
da média, capacidade psicossocial acima da média para sua idade. Podem 
ter essas características e mais outras não listadas aqui, bem como, outras 
desconhecidas a serem estudadas. Essas qualidades listadas podem vir 
combinadas ou focadas em uma habilidade de alta performance. 

O Programa Alfa Azul visa orientar professores e pais através de con-
sultoria especializada, orientação fundamentada em pesquisa atualizada da 
área de educação especial. Contando com professor especializado da área 
de educação de talentosos e bem dotados.

Houveram diversas intervenções proporcionando a comunidade do 
CEPAE e interessados, alunos, pais, licenciando e professores. Essas inter-
venções foram e são em forma de cursos especializados, com profissionais 
pesquisadores dessa área, distribuição de material didático orientativo em 

1. Wanderley Alves dos Santos é professor da Universidade Federal de Goiás - CEPAE. Doutor em Artes Visuais pela 
Universidade de Vigo/Espanha. Especialista em Educação do Talentoso e Bem Dotado-UFLA, Especialista Artetera-
pia na Educação Especial, licenciado em Artes Plásticas – e-mail: cognitivoalfa@gmail.com
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forma de livro sobre o tema. Foram orientados nestas intervenções mais 600 
professores no ano de 2011 da rede pública de ensino, e demais estudantes 
do CEPAE e comunidade conforme programa: localizar e orientar, consi-
derando os perfis indicadores de alta habilidade/superdotação. A estratégia 
é de observação direta do talento ou perfil manifesto pelo estudante, me-
diante indicativo o estudante, em artes visuais, é convidado a participar de 
uma disciplina que estimule sua capacidade artístico-visual.  O programa 
é implementado para atender as diversas áreas do conhecimento, a partir 
daí os estudantes sinalizados são convidados a participar de disciplinas es-
peciais no núcleo de disciplinas do ensino médio do CEPAE, esses alunos 
seriam os estudantes de educação básica. Os estudantes de ensino médio, 
são convidados a conhecer especialistas, cientistas nas disciplinas de seu 
interesse na Universidade Federal de Goiás na condição de aluno visitante, 
e contam com o acompanhamento individual do professor especialista do 
programa. O professor providencia atividades de apoio, leitura e orientação 
vocacional. 

.
Fig.1 - logo do programa alfa azul

Os estudos da área indicam que os talentosos e bem dotados cogni-
tivos não atingem seu potencial se não são localizados e apoiados devida-
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mente. Muitos, inclusive, tem seu talento desviado para fins pouco dignos 
e outros prosseguem em uma subutilização de seu potencial, não se reali-
zando como seres humanos. Cerca de 5% a 6 % da população apresenta alta 
capacidade, a estimativa é de que no mínimo 6 milhões de pessoas, homens 
e mulheres, e, por volta de 4 milhões são mulheres. A grande responsa-
bilidade da escola, professores, comunidade é de localizar e apoiar esses 
(as) estudantes(as) de alta capacidade, tornando-os cidadãos produtivos, 
integrados, que apliquem o seu potencial desenvolvido adequadamente, em 
favor da sociedade (Guenther, 2012).

O programa alfa azul atende, no momento, estudantes com indicati-
vo de talento artístico visual. Estudantes que apresentam o seguinte perfil: 
desenham com facilidade, o trabalho apresenta características de realismo 
e abundancia de imagens, criativo, interesse com produção visual acima da 
média, rapidez na produção dos trabalhos (Santos, 2013).
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Projeto: conhecendo minha história

Maria Lúcia Rodrigues Mota1, CEPAE/UFG

Este relato tem por finalidade apresentar o “Projeto Conhecendo Mi-
nha história”, implantado desde 2010, na Escola Estadual Professor Esme-
raldo Monteiro com os alunos do 1º Semestre da Educação de Jovens e 
Adultos (EJA) 2ª Etapa. O relato que segue é resultado do trabalho desen-
volvido em 2013. 

O Projeto Conhecendo Minha história, è uma experiência ímpar, pois 
cada aluno passa a ouvir o outro e respeitar as diferenças, o professor passa 
a conhecer melhor seus alunos, podendo desenvolver um trabalho mais 
efetivo, considerando e respeitando a realidade de cada um. O nosso tra-
balho está pautado nas exigências do conteúdo programático do Caderno 
5.2, que advém da Reorientação Curricular Primeira e Segunda Etapas do 
Ensino Fundamental-EJA (SEDUC-GO, 2010).

A Educação de Jovens e Adultos no Brasil decorre de processos que 
surgiram devido aos diversos mecanismos que buscaram suprir/equalizar a 
educação dessa parcela da população, que ainda hoje se encontra em déficit 
educacional. Para aperfeiçoar a educação nesse nível exige-se uma aten-
ção diferenciada, uma vez que esses estudantes se encontram em diferentes 
condições de aprendizagem, são pessoas que geralmente provêm da classe 
trabalhadora, jovens que não conseguiram concluir seus estudos e que pos-
suem histórias de vida permeadas por dificuldades financeiras, desestrutu-
ração familiar, mudanças, desestabilidades. 

É nessa perspectiva de uma educação efetiva, que elaboramos o Pro-
jeto Conhecendo minha história, ministrado nas aulas de História, com a 
finalidade de conhecer a realidade do aluno por meio de suas experiências, 
tendo como produto final a construção de um “Portfólio”. Os conteúdos 
norteadores para as aulas foram: “História Local, Memória e Patrimônio, A 

1. ml.rigues@hotmail
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história da minha Vida e outras histórias”. Esses conteúdos, junto às diver-
sas expectativas (Relacionar a história individual, familiar com a história 
do grupo, Reconhecer as diversas fontes Históricas, Identificar as caracte-
rísticas sociais e culturais da comunidade), nos possibilitaram elaborar as 
aulas voltadas para os conteúdos de Identidade, Linha de tempo, Árvore 
Genealógica, Meu Vizinho, Meu Bairro, Minha Infância, Meus direitos e 
Deveres, Minhas Perspectivas para o Futuro.

Há 13 anos trabalho nessa escola no turno noturno com Educação 
de Jovens e Adultos, ministrando aulas de História e Geografia. Ministrei 
ainda em 2010 aulas das mesmas disciplinas em uma sala multisseriada na 
Agência Prisional de Trindade (extensão) para alunos privados de liber-
dade. Nesta sala me deparei com uma clientela sem muitos problemas de 
disciplina, porém com um quadro preocupante de déficit de aprendizagem. 
Devido ao difícil acesso, trabalhei com estes alunos por apenas seis meses.

Em relação ao projeto, desenvolvido com os alunos do 1º semestre 
percebi que estes, trazem consigo diversas experiências da vida cotidiana, 
bem como uma leitura de mundo riquíssima, porém observa-se que, apesar 
dessa leitura de mundo, muitos não leem corretamente, não escrevem com 
muita exatidão, e por essa razão, às vezes sentem-se excluídos. As aulas do 
projeto Conhecendo Minha história foram pensadas pela primeira vez por 
mim, para cumprir as exigências da Matriz Curricular, bem como procurar 
sanar as dificuldades de aprendizagem, de desenvolvimento e de afetivida-
de dos alunos da EJA junta à escola e colegas, pois a grande maioria esteve 
por muito tempo fora da escola. 

Executar este projeto me fez compreender que se tratava de algo 
muito maior. Percebi na relação com os alunos a importância desse traba-
lho para o meu crescimento pessoal e profissional. Foi importante também 
para os alunos, pois permitiu romper com as barreiras impostas pelo longo 
período de afastamento da sala de aula. A cada aula, volvia meu olhar para 
tantos valores perdidos no vão de nossa caminhada. Percebi o quanto às 
vezes, seguimos sem questionar a razão de perdermos muitos sentimentos 
outrora importantes para nós. Valores como respeitar o próximo como ele 
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é, praticar ações solidarias, conversar sobre situações simples do cotidiano, 
digo isso, pois durante a execução do projeto cada um falava de si, dando 
ao outro espaço para se conhecerem melhor. Nesse processo, sentimos a 
amizade fluir entre eles, e com ela, o gosto pelo aprendizado formal. 

Os alunos que ingressam na EJA, independente do semestre, que-
rem recuperar o tempo perdido, pois muitos deles estão afastados há 10, 15 
anos ou mais. As ações do projeto tiveram por objetivo, criar espaço para 
debates sobre temas que envolvem a vida deles. Observei que a princípio, 
houve as recusas, muitos não queriam falar do seu passado, por vergonha 
ou timidez, não queriam que o outro descobrisse fatos de suas vidas, não 
conseguiam escrever, mas o tempo, os questionamentos e o fortalecimento 
das relações que estabeleceram uns com os outros, deram lugar e abertura 
para novos relatos antes negados, depois, realizados de forma espontânea. 
Essa oportunidade de diálogo entre os diferentes é que cria um vinculo 
entre eles. Esse fato foi percebido já nas primeiras semanas de aula, porém 
difíceis de colocar no papel, talvez pelas limitações oriundas dos longos 
anos ausentes de uma sala de aula.  

É interessante observar que, após a socialização e concretude das pri-
meiras ações do projeto, surgiram algumas mudanças de comportamentos, 
tais como: sempre que alguém faltava sem avisar, eles se organizavam e 
ligavam e/ou buscavam o colega que teve problema com transporte para 
assistirem as aulas. Aos poucos procuravam se organizar em festinhas de 
aniversários ajudando uns aos outros nas atividades em sala. Se alguém 
faltava mais de dois dias, todos questionavam e procuravam saber o que 
aconteceu com o colega. Houve contratempos que nem sempre resultavam 
em uma harmonia, mas acreditamos que o projeto com suas discussões, 
possibilitou essa aproximação, despertando a afetividade e a superação de 
conflitos. Depois de estarem juntos por dois semestres consecutivos, mui-
tos se tornaram amigos, inclusive se comprometendo a permanecerem sem 
desistir até o 6º Semestre.

O projeto foi apresentado já na primeira aula. Desde esse momento, 
procurei acatar ideias para o aprimoramento do mesmo. Propus aos alu-
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nos conhecerem os documentos que os identifiquem na sociedade, isto é, 
como pessoa civil, oficialmente um cidadão (RG, CPF, Carteira de moto-
rista etc.). É neste primeiro momento que o aluno se percebe como inte-
grante da sociedade, pois a posse do documento é uma forma de cidadania. 
Então lhes apresentei alguns questionamentos: “O que é identidade e como 
nos identificamos”? “Quem é você”? As respostas foram diversas, como por 
exemplo: “é um documento que mostro para dizer quem sou eu professora”...; 
“Eu sou filho da fulana”, o outro diz: “EU sou eu”, Eu sou fulano”. Essa aula 
lhes possibilitou serem identificados, e reconhecidos. E após as discussões, 
solicitei que todos registrassem suas respostas e elaborassem um questioná-
rio para si conhecerem, (essa foi a primeira tarefa do Portfólio). Os alunos 
com dificuldades na escrita foram auxiliados por mim e pelos alunos que 
havia finalizado seus registros (isso ocorreu em todas as aulas). Às vezes, 
em virtude do número de faltosos, foi preciso aplicar esta atividade no-
vamente. Nessa situação procurei o auxilio dos que já realizaram a tarefa 
anteriormente.

 Após todos concluírem a temática anterior, passamos para a temática 
seguinte, isto é, a linha de tempo. A aula sempre inicia com questionamen-
tos como: “Quem conhece o nosso calendário?” Essa pergunta serve para 
falarmos sobre o nosso calendário e em seguida observar a linha de tempo 
escrita pelos Historiadores. Finalizada essa etapa, concluímos com a linha 
de tempo de cada um dos alunos. A continuidade da aula é o momento 
para os alunos se preparam para organizarem o Portfólio. Nesta aula procu-
rei orienta-los quanto ao uso das fontes (Antes de pedir para iniciarem suas 
pesquisas documentais, explanei o que são fontes históricas). Solicitei-lhes 
que guardassem em uma caixinha ou gaveta, fotos, documentos pessoais, 
cartas, etc. para na próxima aula selecionarmos o material colhido por eles. 
Tudo que já fora discutido e registrado no caderno teve a revisão da pro-
fessora de Língua Portuguesa que sempre nos auxiliou neste trabalho, pois 
antes de ir para o portfólio todos apresentaram as suas dificuldades na ela-
boração dos textos. Na sequência, ocorreu a separação de material para 
compor o portfólio e reescrita dos textos caso necessária.
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A temática seguinte é a família, Árvore Genealógica. Novamente a 
aula tem início com perguntas: “O que é uma arvore genealógica”? Como 
uma árvore, nós seres humanos também possuímos raízes e ramificações?... 
Iniciamos a discussão aproveitando os questionários feitos por eles. Incen-
tivo cada um para construir sua árvore Genealógica (os desenhos são feitos 
por eles) e em seguida cada um comenta sobre sua família e algo mais que 
considerarem pertinente para o momento. 

Nesta etapa do trabalho sempre me emociono, pois como em toda 
história humana há relatos tristes, como por exemplo, às vezes um aluno 
diz: “O que vou colocar aqui?” “meu pai deixou minha mãe, meus irmãos 
nem sei onde anda”. Nesse momento os próprios colegas contornam a dis-
cussão, dizendo: “Então coloca sua mãe porque ela basta, e você, e se quiser 
coloca nois” É essa a realidade de muitos alunos. No caso dos alunos na 
Agência prisional então, os relatos são bem negativos, até porque o simples 
fato de estarem lá já denota uma história de vida que foge às normas da so-
ciedade. E muitos também conseguem usar suas histórias como estratégia, 
ora de defesa, ora de autoafirmação. 

Mas voltando à sequência do projeto, há uma atividade em que é 
proposta a realização de entrevista. A entrevista com o vizinho cria um 
aprendizado de outro ângulo, pois possibilita conhecer o outro de fora da 
escola, com um olhar de pesquisador que enfatiza descobrir a sua cultu-
ra, socializando o conhecimento sobre o bairro onde mora. Essa etapa é 
uma atividade extraclasse e contribui para o aprendizado da temática “Meu 
bairro”. Nesta atividade, todos devem fazer um levantamento sobre o lugar 
onde moram, identificando o que há no bairro e o que o bairro precisa 
para melhorar. Os resultados são levados para a sala de aula para serem 
debatidos.

Já a temática “Brinquedos de minha Infância”, leva o aluno a per-
ceber dimensões de continuidade e permanências, verificando a cultura 
do brincar no espaço e no tempo e suas diversas modificações ao longo 
da história. Nessa aula compreendemos o quanto os brinquedos marcam 
os alunos e deixam memórias de uma infância, muitas vezes carregada de 
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alegrias e também de mágoas (nessa aula os alunos devem confeccionar o 
seu brinquedo com material reciclado, para em seguida apresentá-lo aos 
colegas e registrar a experiência).

Nas temáticas “Meus direitos e deveres” e “Perspectivas para o futu-
ro”, o aluno demostra seu conhecimento sobre os seus direitos e deveres. 
Discutem diversos fatores presentes no país como: injustiça, o significado 
de cidadania, impunidade, infraestrutura, saúde, educação, e o descredito 
para com as políticas públicas. A visão de futuro dos alunos apresentada 
nas aulas, identifica os seus desejos de uma sociedade mais justa, igualitá-
ria, onde todos possam ser “cidadãos de verdade”. Nessa aula a discussão é 
livre e cada um expõe o que pensa sobre o assunto, as ideias socializadas 
por meio de textos coletivos são transcritas na lousa para que os alunos as 
registrem no caderno.

O processo de avaliação é contínuo e processual. Um aluno relatou 
que a cada atividade finalizada “vamos crescendo e discutindo o valor que 
temos que dar nas pequenas coisas”. 

O projeto contou com uma estrutura simples: Introdução; Desenvol-
vimento; metodologia; Avaliação. As aulas foram divididas em duas, para 
cada temática. Temos duas aulas de história por semana, que totalizaram 16 
aulas de discussão e registros. Para a correção e aprimoramento dos textos 
foram seis aulas. O projeto teve duração de dois meses e meio.

As aulas ministradas tendo por ferramenta o projeto Conhecendo mi-
nha história direcionaram a escola a perceber os déficits de aprendizagem 
dos 15 alunos do 1º semestre. Nossa proposta foi privilegiar o desenvolvi-
mento afetivo e a superação dos limites intelectuais na dimensão subjetiva 
do processo de conhecimento de cada um. Oportunizamos e incentivamos 
os alunos a se expressarem, pesquisarem, investigarem, inventarem hipó-
teses e reinventarem o conhecimento mesmo formal, mas de forma livre. 
Acreditamos que proporcionamos a eles o entendimento dos conteúdos ad-
vindo das suas próprias experiências, seguindo seus desejos, necessidades e 
capacidades sem deixar de enfatizar e contemplar as matrizes curriculares.
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Projeto candomblé: conhecer para respeitar

Èvely Adriana de Lima Lopes1

INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

Apesar da lei 10.639 de 2003 e o Estatuto da Igualdade Racial, Lei 
12.288 de 20 de julho de 2010 terem incluído o estudo das culturas afro-
-brasileiras e africanas no currículo da educação básica, é notória a invi-
sibilidade das religiões afro-brasileiras no espaço da escola pública. Desse 
modo, este projeto tem o intuito de apresentar, explorar e analisar o con-
junto das representações do Candomblé, religião de matriz afro-brasileira, 
como parte indissociável da História e cultura africana.

Esse projeto parte de alguns questionamentos iniciais: Como os alu-
nos candomblecistas convivem com a própria opção religiosa dentro de um 
espaço público laico? As representações culturais e religiosas dos afrodes-
cendentes são abordadas na sala de aula? Como os alunos lidam com tenta-
tivas de doutrinação, se é que realmente existem, por parte dos professores 
e gestores? Como a questão da religiosidade africana é tratada em sala de 
aula? Como o professor lida com a própria religiosidade e a dos alunos? O 
Estatuto da Igualdade Racial é contemplado nas escolas públicas estaduais 
em Goiânia?

Há dez anos investigo questões sobre a diversidade religiosa no es-
paço público laico. Essa inquietação surgiu no Dia da Consciência Negra 
(20 de novembro) em 2003. Como parte das festividades, a Prefeitura de 
Goiânia trouxe a exposição Orixás da Bahia do escultor Tati Moreno.  Fo-
ram instaladas no Parque Vaca Bravas oito esculturas de 7 metros de altu-
ra, cada uma representando um orixá: Iansã, Nanã, Ogum, Oxalá, Xangô, 
Iemanjá, Oxum e Oxóssi. A iniciativa causou uma verdadeira comoção na 
cidade. Comunidades religiosas, políticos da bancada evangélica, cidadãos 

1. Pedagoga e mestranda em  Ensino na Educação Básica – PPGEEB/CEPAE/UFG.Pedagoga  licenciada da SEE-
-Goiás e da SME-Goiânia. E-mail: evely-lopes@hotmail.com
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e escolas públicas (municipais e estaduais) se mobilizaram em protestos 
para a retirada das esculturas do “mal”. Apesar dos protestos, a exposição 
ficou na cidade conforme o cronograma previsto pela prefeitura, até o dia 
10 de janeiro do ano seguinte. Atualmente, as esculturas estão no Dique 
do Tororó em Salvador, na Bahia e fazem parte do patrimônio cultural e 
turístico da cidade.

Incomodada com tanta discriminação contra os adeptos do can-
domblé e de diversas outras manifestações religiosas, iniciei, então, uma 
pesquisa sobre o perfil dos professores de Ensino Religioso na escola públi-
ca estadual, especificamente, na cidade de Aparecida de Goiânia (LOPES, 
2011). Uma das constatações desse trabalho foi o total desconhecimento 
das professoras pesquisadas sobre as religiões não cristãs. Outro fato in-
trigante é que como professora da rede pública desde 2006, nunca conheci 
um aluno praticante do Candomblé. Talvez, pelo medo do preconceito e 
da discriminação, esses jovens são condenados ao silêncio e ao abandono 
dentro de um espaço público laico que deveria garantir a liberdade de culto 
e de expressão. 

A formação religiosa tem um viés cultural de responsabilidade da 
família, que segue uma tradição, geralmente um legado, e insere a criança e 
o adolescente no processo de iniciação dessa crença específica para viver a 
dimensão comunitária e religiosa. Outro viés, parte do próprio indivíduo, 
das suas convicções e experiências pessoais que fazem parte da sua essência 
e identidade. 

O Brasil é um Estado laico e avançou em diversos aspectos com a 
ruptura entre o Estado e a Igreja. O Estado laico é pressuposto para a liber-
dade de credo, pensamento e da imprensa. Portanto, está garantido o di-
reito à liberdade de crença, de acordo com a Constituição Brasileira, artigo 
5, inciso VI, o qual afirma que “é inviolável a liberdade de consciência e de 
crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos...” (BRASIL, 
1988)

A questão do Ensino Religioso na escola pública é antiga e não é uma 
exclusividade do Brasil. Aqui, começa com a chegada dos jesuítas em 1549. 
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Nesse momento a educação tinha como objetivo colonizar e de catequisar. 
O domínio jesuíta perdurou por 210 anos, até serem expulsos das colônias 
portuguesas. Algumas outras ordens religiosas do catolicismo ainda per-
maneceram no Brasil. È importante lembrar que no Império, o catolicismo 
era a religião oficial do Estado e o imperador, através do Padroado, podia 
nomear bispos e pagava ordenados aos padres com recursos do governo. A 
Proclamação da República em 1889 separa Estado e Igreja Católica, mas só 
com a Constituição de 1891 haverá a garantia do ensino laico nas escolas 
públicas e o Ensino Religioso sairá de cena, mas apenas por 40 anos. Afi-
nal, a mobilização e a pressão da Igreja Católica não sucumbiriam, o que 
vem lhe garantindo, desde então sucessivas vitórias políticas sobre os seto-
res laicos da educação, fortalecida agora com a crescente presença e força 
dos evangélicos. A mais recente vitória da Igreja Católica foi justamente a 
Concordata de 2008, acordo do Governo brasileiro com o Vaticano norma-
tizando sobre o ensino religioso nas escolas públicas (BRASIL, 2008). Mes-
mo que a diversidade religiosa tenha sido citada, a marca descaradamente 
católica do acordo fica evidente. (Brasil, 2008).

Apesar da ideia do Estado laico, o governo tem compromissos com 
este ou aquele segmento social, é por isso que existe uma tensão entre dis-
curso de laicidade e o Ensino Religioso na escola pública. É notório que 
os próprios governantes, adeptos ou não de uma manifestação religiosa, 
elaboram leis tendo em vista sua visão de mundo, seus compromissos com 
determinados grupos sociais e religiosos. Basta lembrar a força da bancada 
evangélica aliada ao segmento alinhado com a Igreja Católica dentro da 
Câmara de Deputados Federais em Brasília-DF.

Contudo, sendo a escola uma micro representação da sociedade, ela 
pode sim, abrir suas portas à diversidade e promover o respeito à diversida-
de conforme o inciso VI do artigo 5º da Constituição brasileira. Exemplos 
e experiências no Estado do Rio de Janeiro, que promoveu certame para a 
contratação de professores de ensino religioso, comprovam que, após a rea-
lização do concurso, prevaleceu a presença de católicos e evangélicos. Estes 
professores que recebem dinheiro público, na prática, não se constrangem 
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em doutrinar e seguir angariando almas dentro da escola pública. (CAPU-
TO, 2012, p.218)

Além disso, percebemos algumas situações inusitadas na escola pú-
blica como orações, festas religiosas cristãs, atitudes tendenciosas e discri-
minações veladas contra alunos e professores que se recusam que se calam 
ou questionam tais tentativas de doutrinação. É imperativo reconhecer em 
todo o processo investigativo a existência do mistério e do inexplicável em 
terrenos tão invioláveis como o ethos sagrado a que todos temos direito e 
a incapacidade de lidarmos com o direito alheio. A Declaração Universal 
dos Direitos Humanos (1948) garante o direito de manifestar sua religião 
publicamente ou em particular a todos os indivíduos:

Art.18º Todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciên-
cia e religião; este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença 
e a liberdade de manifestar essa religião ou crença, pelo ensino, pela prática, 
pelo culto e pela observância, em público ou em particular.

Diante da amplitude do tema, surge um questionamento legítimo: Se 
o Estado brasileiro declara-se laico em sua Carta Magna, como é possível 
lidar com a própria religiosidade dentro de um espaço público e laico? E 
mais: se somos um povo de uma rica variação étnica, como agraciar as 
manifestações religiosas da minoria, especialmente o Candomblé, na escola 
pública estadual no Estado de Goiás?

A escola ao ignorar e até discriminar o Candomblé, contribui ainda 
mais para aprofundar a dificuldade de identificação positiva de crianças 
e adolescentes negros candomblecistas com essa mesma escola. O Ensino 
Religioso certamente não criou a discriminação desses alunos, mas pode 
promover (ou não) o diálogo respeitoso na escola pública. 

Espera-se que esse projeto possa contribuir com a construção de 
pontes de diálogo entre a escola pública e todos seus atores: gestores, pro-
fessores, alunos e comunidade escolar como um todo com a comunidade 
de adeptos do Candomblé que frequentam essa escola, mas são silenciados 
pelo medo e pela discriminação. Conhecer, um pouco que seja do universo 
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mítico colorido do Candomblé que fundamenta a história, a cultura e os 
costumes de vários povos que ajudaram a formar e a construir esse Brasil 
pode favorecer a construção de uma escola livre de preconceitos e de into-
lerância religiosa. Oxalá, que essa postura possa servir de modelo e trans-
por seus limites. 

OBJETIVOS

•	 Apresentar a religião do Candomblé com o intuito de valorizar a 
cultura africana;

•	 Promover a boa-convivência religiosa na escola pública;
•	 Reconhecer elementos da cultura afro através da religiosidade;
•	 Cumprir as determinações da  Lei nº 10.639, de 09 de janeiro de 

2003, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, 
para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatorie-
dade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira” e do Estatu-
to da Igualdade Racial, Lei nº 12.288, de 20 de julho de 2010.

•	 Divulgar a história e a cultura afro-brasileira, resgatando a impor-
tância do Negro na formação socioeconômica, política e cultural 
do Brasil

SUGESTÃO DE ATIVIDADE

•	 Apresentar o tema para professores na semana do planejamento 
anual e, em seguida, para os alunos do 9º ano da 2ª fase do Ensino 
Fundamental em forma de projeto interdisciplinar;

•	 Apresentar o tema através de discussões e levantamento de inte-
resses e de brainstorm;

•	 Promover a desmistificação de uma das manifestações religiosas 
de origem africana e suas ramificações no Brasil;

•	 Abordar aspectos históricos, artísticos e culturais através de pes-
quisas, apresentações, dinâmicas e saraus;

•	 Oferecer uma palestra com representantes locais desta religião;
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•	 Promover a criação de um grupo de capoeira e de percussão na 
escola com apresentação na culminância do projeto;

5- AVALIAÇÃO

•	 Autoavaliação dos participantes e depoimento sobre as impres-
sões iniciais e finais do projeto. Registrar em vídeo as apresenta-
ções e os depoimentos.
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Projeto ler é uma aventura...
Escrever é demais!

Renusia Rodrigues dos Santos1

É corrente entre nós, educadores do noturno, o enfrentamento de di-
ficuldades junto aos educandos da EAJA referentes à apropriação adequada 
das habilidades de leitura e de escrita. 

As causas para as preocupantes dificuldades vivenciadas pelos edu-
candos no processo de aprender a ler e a escrever têm sido buscadas por 
diversos pesquisadores, e as respostas, embora valorosas, ainda não conse-
guem dar solução totalmente satisfatória à questão, não esgotando, portan-
to, o tema. O foco deste projeto em desenvolvimento em nossa instituição 
de ensino, contudo, não buscou as causas para a problemática, mas se pro-
pôs em empreender ações didático-metodológicas que pudessem levar os 
educandos da EAJA a ocuparem um melhor “lugar” no universo - coletivo 
e pessoal - da palavra escrita.

Somado a isso, consideramos a Avaliação Diagnóstica sistematiza-
da pelo NAP (Núcleo de Avaliação e Pesquisa da Secretaria Municipal de 
Educação de Goiânia), realizada em nossa escola em março de 2013, que, 
em confronto com as habituais avaliações realizadas em nosso contexto es-
colar, demonstrou a necessidade pungente de planejarmos ações coletivas 
e sistematizadas voltadas para o trabalho específico em leitura e em escrita, 
sobretudo para o estudo dos gêneros textuais, além de questões relativas às 
formalidades da língua escrita. 

Embrenhando-nos na proposta de letramento defendida por Magda 
Soares2 é que, quanto ao aspecto teórico-metodológico, este projeto se an-
cora. Porque acreditamos, tal como Magda Soares, que “letramento é o que 
as pessoas fazem com as habilidades de leitura e de escrita, em um contexto 

1. Professora pedagoga na Escola Municipal João Paulo I, Goiânia, Goiás. renusiarodrigues@gmail.com 

2. Magda Soares, em Letramento: um tema em três gêneros. Belo Horizonte: Autêntica, 2001.  
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específico, e como essas habilidades se relacionam com as necessidades, va-
lores e práticas sociais”. Isto é, o letramento não é pura e simplesmente um 
conjunto de habilidades individuais, mas um conjunto de práticas sociais 
ligadas à leitura e à escrita em que os indivíduos se envolvem cotidiana-
mente, quer seja nas relações pessoais e subjetivas, quer seja nas relações 
profissionais e sociais.  

Nesse sentido, todas as atividades e ações didático-metodológicas 
aplicadas em nossa escola passaram a ter a apropriação da linguagem es-
crita como meta essencial, mas sempre alicerçadas em situações de práticas 
reais, e cunho social, do uso da leitura e da escrita.

Nesse contexto, a reflexão acerca do espaço acolhedor que pode ser 
a escola sempre esteve presente... E as questões propostas por Ângela Dal-
ben3 foram sempre recobradas... “Escola para o conhecimento e aprendiza-
gem ou escola para o acolhimento: são compatíveis?” (...) “Será que quando 
ensinamos para o mercado não estamos educando para a integração social? 
Quando educamos para a cidadania participativa e crítica, não estaríamos 
educando para o trabalho? (...) Existe uma escola para o conhecimento e a 
aprendizagem e outra para o acolhimento?”. E nosso desafio essa diferença 
entre essas duas escolas, ousando tornar possível uma escola que ensina e 
acolhe concomitante. 

Caminhando nesse rumo, nós professores alfabetizadores e todos os 
profissionais da EAJA, em nossa instituição, nos empenhamos, através do 
estudo, a adquirir um bom conhecimento da organização do nosso sistema 
gráfico, para melhor sistematizar seu ensino; para entender as dificuldades 
gráficas e semânticas de nossos alunos, para auxiliá-los a superá-las. Foi 
necessário compreender que a língua portuguesa tem uma representação 
gráfica alfabética como memória etimológica. E dizer que a representação 
gráfica é alfabética significa dizer que as unidades gráficas (letras) repre-
sentam basicamente unidades sonoras (consoantes e vogais) e não palavras 
(como pode ocorrer na escrita chinesa) ou sílabas (como na escrita japo-

3. Ângela Imaculada Loureiro de Freitas Dalben, em Didática em uma sociedade complexa, organizado por José 
Carlos Libâneo e Marilza Vanessa Rosa Suanno. Goiânia: CEPED, 2011. 
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nesa). Além disso, a escrita alfabética tem, como princípio geral, a ideia de 
que cada unidade sonora será representada por uma determinada letra e de 
que cada letra representará uma unidade sonora. 

Dizer, por outro lado, que o sistema gráfico admite também o prin-
cípio da memória etimológica significa dizer que ele toma com o critério 
para fixar a forma gráfica certas palavras não apenas as unidades sonoras 
que a compõem, mas também sua origem. Assim, escrevemos monge com 
g (e não com j) por ser uma palavra de origem grega; e pajé com j (e não 
com g) por ser uma palavra de origem tupi. 

Ao operar também com a memória etimológica, o sistema gráfico 
relativiza o princípio geral da escrita alfabética, introduzindo para o usuá-
rio certa faixa de representações arbitrárias. E, claro, esses arbitrariedades 
trazem conflito cognitivo não apenas aos alfabetizandos, mas igualmente 
para o já alfabetizado. 

Ressalta-se, entretanto, para além das questões específicas do ato de 
alfabetizar - consistindo basicamente em “tornar o indivíduo capaz de ler 
e escrever” -, nosso desejo é que isso seja efetivamente concretizado, mas 
elevando o indivíduo a um estado ou condição de quem não apenas sabe 
ler e escrever, mas que cultiva e exerce as práticas sociais que usam a escrita.

É urgente compreender, nas palavras de Magda Soares4, que: “LER é 
um conjunto de habilidades e comportamentos que se estendem desde sim-
plesmente decodificar silabas ou palavras até ler Grande Sertão Veredas, de 
Guimarães Rosa... uma pessoa pode ser capaz de ler um bilhete, ou uma 
história em quadrinhos, e não ser capaz de ler um romance, um editorial 
de jornal... Assim: ler é um conjunto de habilidades, comportamentos, co-
nhecimentos que compõem um longo e complexo continnum. ESCREVER 
é também um conjunto de habilidades e comportamentos que se esten-
dem desde simplesmente escrever o próprio nome até escrever uma tese de 
doutorado... uma pessoa pode ser capa dez escrever um bilhete, uma carta, 
mas não ser capaz de escrever uma argumentação defendendo um ponto 
de vista, escrever um ensaio sobre determinado assunto... Assim: escrever 

4. Magda Soares. Letramento: um tema em três gêneros. Belo Horizonte: Autêntica, 2001.
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é também um conjunto de habilidades, comportamentos, conhecimentos 
que compõem um longo e complexo continnum.”

Assim, esclarecidos das questões em que envolvem o ato de ler e de 
escrever dentro de uma escola numa proposta de EAJA, especificamos os 
objetivos, para garantir o melhor delineamento das ações, os quais passa-
ram por: 

- Diagnosticar as dificuldades específicas dos educandos referentes à 
leitura e escrita, para buscar ações metodológicas junto a eles que os pos-
sam levar superação.

- Respeitar a variedade lingüística que caracteriza a comunidade de 
educados, utilizando exemplos dessa variedade como objeto de estudo. 

- Buscar junto aos alunos temas e assuntos de maior interesse deles, 
fazendo com que os recursos utilizados para trabalhar a aquisição e o de-
senvolvimento da leitura e da escrita lhes sejam significativos. 

- Problematizar a realidade imediata que nos cerca, promovendo a 
compreensão do universo letrado de que todos nós participamos, a partir 
das dificuldades que enfrentam no dia-a-dia no trabalho, no trânsito, na 
igreja, nos variados espaços de convívio social.

- Promover a familiarização do educando com a escrita através do 
convívio e manuseio de diferentes portadores textuais: revistas, jornais, li-
vros, panfletos, documentação pessoal, cartazes, embalagens...

- Promover a apreciação do texto lido pelo professor e pelos colegas 
mais experientes, garantindo-se assim a unidade de compreensão tão ne-
cessária á valorização do texto como objeto de valor e sentido.

- Proporcionar situações diversas de exercício da escrita, tais como 
troca de correspondências pessoais, carta de apresentação (para emprego), 
ofício, currículo, receita, recado, bilhete, cartão, dedicatória, notícia, pes-
quisa, letra de música e poema etc., sempre buscando usos sociais reais de 
escrita.

No levantamento das ações estratégicas, compreendemos que para 
escrever não basta – nem é estritamente necessário – o domínio do sistema 
alfabético. Compreendemos que escrever é produzir textos. A escrita está 
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vinculada aos significados que se pretendem transmitir com a linguagem 
escrita. Assim, criamos uma estratégia5 que passou a ser uma constante nos 
exercícios de escrita propostos aos educandos:

- Preparar-se para escrever:
O quê? Tema e situação de escrita
Para quê? Finalidade, intenção da escrita.
Para quem? Destinatário
Como? Suporte material, instrumentos, tipo de texto.

- Escrever 
Elaboração do pré-texto: conteúdo, roteiro etc.
O ato de escrever: revisão do pré-texto, dúvidas...

- Revisar
Rever, avaliar e corrigir o escrito 

- Passar a limpo; editar 
Edição e reprodução

Além dessa ação metodológica constante, outras foram planejadas, 
podendo-se citar: 

Quarta Literária: ação que consiste em oportunizar semanalmen-
te, às quartas-feiras, aos alunos um momento coletivo de leitura, de 
modo que toda a escola se mobiliza em torno dos livros.

Oficinas de Escrita (mensal): ação que possibilita reagrupar educa-
dores e educandos (por interesse ou dificuldades) para se trabalhar 
a produção escrita, explorando-se, sobretudo, os textos de maior 
circulação social, tais como notícia, reportagens, cartas do leitor, 
pesquisas...          

Rodada de Quer saber? (semanal): comunicação oral de notícias e 
curiosidades lidas em jornais e revistas e contadas para os colegas. 

5. Lluís Maruny Curto. Escrever e Ler. Vol I. Como as crianças aprendem e como o professor pode ensiná-las a 
escrever e a ler. Trad. Ermani Rosa. Porto Alegre: Artmed Editora, 2000. 
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Leitura Compartilhada: consiste numa ação diária em que o educan-
do prepara um texto para ler, compartilhar com os educandos, sendo 
que diferentes gêneros textuais devem ser utilizados: literários, infor-
mativos, instrucionais... Concluir com roda de conversa: manifesta-
ção de opiniões.    

Sala de Leitura: estimular os alunos a fazer uso efetivo da Sala de 
Leitura, entendendo-a como ambiente para ler, estudar, pesquisar e, 
ainda, solicitar empréstimos de exemplares para serem lidos em casa. 

Memorial: consiste em registro (escrito e gravado) de relatos e expe-
riências pessoais e profissionais vividas pelos alunos. 

Ao encontro de Carlos Drummond de Andrade: consistindo num tra-
balho de pesquisa do poeta brasileiro, tendo como culminância um 
coquetel literário consistindo em apresentações através de biografia, 
entrevistas, documentários, sarau poético, música... 
Entre outras...

No ato de avaliar este projeto, seus resultados coletivos e os resulta-
dos individuais dos educandos, como princípio, precisamos abarcar a rea-
lidade de educandos “já fracassados” que compreende o público da EAJA. 
Assim, a concepção que diz que “o aluno que fracassa é aquele que não 
adquiriu no prazo previsto os novos conhecimentos e as novas competên-
cias que a instituição, conforme o programa, previa que adquirisse” não nos 
serve em hipótese alguma. Essa definição, por nós já descartada, embora 
resgate o senso comum, suscita uma polêmica que, talvez, valha a pena ser 
considerada: como se sabe se um aluno adquiriu, ou não, no prazo previsto, 
os novos conhecimentos e as novas competências previstas?

Mas deixemos essa problemática para depois! O que defendemos é 
uma avaliação reguladora do processo, a serviço da aprendizagem. Isto é, 
de caráter metódico, instrumentado e constante, com base em observações 
realistas dos resultados obtidos com os educandos a cada etapa do pro-
cesso, sendo que o foco é a intervenção. Entendemos que uma verdadeira 
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avaliação formativa é necessariamente acompanhada de uma intervenção 
diferenciada, com o que isso supõe em termos de meios de ensino, de or-
ganização dos horários e atendimentos personalizados, entre outras ações. 
Tal como salienta Hoffmann6: “Em avaliação mediadora, o confronto entre 
objetivos pretendidos e alcançados, interesses e valores dos alunos não se 
destina a explicar o seu grau de aprendizagem, mas, essencialmente, a sub-
sidiar o professor e a escola no sentido da melhor compreensão dos limites 
e as possibilidades dos alunos e das ações subsequentes para favorecer o 
seu desenvolvimento: uma avaliação, em síntese, que se projeta e vislumbra 
o futuro, tem por finalidade a evolução da aprendizagem dos educandos.”              

Nesse rumo, o projeto “Ler é uma aventura\Escrever é demais” já tem 
nos surpreendido: João Paulo I, nossa escola, está mais dinâmica; os alunos 
mais felizes e entre suas conversas informais percebemos alguma referência 
ao aprendido em determinada aula, com determinado texto; nossos alunos 
mostram-se mais engajados no próprio processo de aprender, realizando 
com mais rigor às propostas de ler e de escrever, certamente, percebendo 
nelas maior sentido... Vemos, assim, se descortinar à nossa frente a concre-
tização do conhecer como ação efetiva. Já se insinuam em nosso cotidiano 
escolar sujeitos efetivamente participantes do mundo letrado... Tal como 
explicam Maturana e Varela7: “(...) já que todo conhecer faz surgir um 
mundo, nosso ponto de partida será necessariamente do ser vivo em seu 
domínio de existência. Em outras palavras, nosso marco inicial, para gerar 
uma explicação cientificamente validável, é entender o conhecer como ação 
efetiva, ação que permita a um ser vivo continuar sua existência em um 
determinado meio ao fazer surgir o seu mundo. Nem mais, nem menos.”
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Projeto educar e conscientizar: 
por um mundo melhor, sem drogas!

Andréa dos Guimarães Carvalho1, CEPAE/UFG

Patrícia de Oliveira S. Mateus2, CEPAE/UFG

Deise Nanci de Castro Mesquita3, CEPAE/UFG

 Vera Kran Gomes Miranda4, CEPAE/UFG

Para alguns...

        (...) destaca-se a rejeição.

 Caracterizado pelo abandono a que se sente relegado o jovem no lar, esse 
estigma o acompanha na escola, no grupo social, em toda parte, tornando-o 
tão amargurado quão infeliz.

 Sentindo-se impossibilitado de auto-realizar-se, o adolescente, que vem 
de uma infância de desprezo, foge para dentro de si, rebelando-se contra a 
vida, que é a projeção inconsciente da família desestruturada, contra todos, 
o que é uma verdadeira desdita. Daí ao desequilíbrio, na desarmonia psico-
lógica em que se encontra, é um passo. 

JOANNA DE ÂNGELIS.

RESUMO

Educar e Conscientizar: por um mundo melhor, sem drogas! é um projeto de intervenção 
social educacional que se firma na educação preventiva contra o uso de drogas e propõe me-
didas que podem ser incorporadas às atividades diárias de sala de aula. Foi idealizado após 
visitas feitas em escolas de um bairro de periferia, em Goiânia, quando ficou evidenciada 
a inexistência de atividades de prevenção ao uso de drogas, o que suscitou a compreensão 

1. Mestranda em Ensino na Educação Básica - Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação da Universidade 
Federal de Goiás. E-mail: cenaudio@ig.com.br

2. Mestranda em Ensino na Educação Básica - Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação da Universidade 
Federal de Goiás. E-mail: pathymateus@hotmail.com

3. Orientadora do Mestrado Profissional em Ensino na Educação Básica. E-mail: mesquitadeise@yahoo.com.br

4. Mestranda em Ensino na Educação Básica pelo Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação da Universida-
de Federal de Goiás. E-mail: verakran_miranda@hotmail.com
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da relevância de se desenvolver um projeto de conscientização de educadores acerca das 
mazelas existentes, e da possibilidade de se realizar um trabalho educativo com o senti-
do de orientar seus alunos quanto aos riscos decorrentes de fatores diversos, inclusive da 
desinformação. Destinado a todos os sujeitos do processo educativo, o projeto pretende 
subsidiar os educadores acerca da abordagem do tema de maneira espontânea e conectada 
aos conteúdos, de forma que as crianças e adolescentes sejam orientados sobre os perigos 
individuais, familiares e sociais, causados pelo uso de drogas. Planejado pelas mestrandas 
do Programa de Pós-Graduação em Ensino na Educação Básica - 2013, o projeto deverá ser 
executado por mestrandos da Turma 2014, também em parceria com o grupo “Arte e Vida”, 
uma equipe de trabalhadores assistenciais voluntários de Goiânia, que há seis anos usa a 
arte – o teatro, a música e o esporte - como forma de proporcionar ao dependente ou ex-
-dependente químico a oportunidade de se ocupar de outros afazeres e, assim, reencontrar 
a alegria de viver, sem drogas! 

Palavras-chave: Drogas. Escola. Arte e Vida.

O PROBLEMA 

De acordo com Mello (2013, p. 131),

(...) “um grande descrédito na política e na justiça podem transformar a 
insegurança e o temor difusos em acusações contra segmentos sociais ou 
grupos específicos de sujeitos de quem se desconfia, que não são reconhe-
cidos como iguais, ou seja, não são portadores da mesma humanidade que 
reconheço em mim e nos meus iguais. São, por definição, portadores de 
características desabonadoras, de traços de caráter indesejáveis, de um po-
tencial de violência que os torna pouco humanos”.

Segundo a autora, os jovens são vítimas predestinadas, porque estão 
na idade de maior inquietação e demanda por experiências novas, e quan-
do não encontram na escola, na família ou em sua comunidade respostas 
para suas inquietações vão procurá-las nas ruas, onde o perigo é eminente. 
Assim, o uso de drogas acaba promovendo também a exclusão de quem 
deveria ser protegido de ambientes educacionais não apenas familiares, 
mas também formais, como a escola.  Nas questões de violência, a mídia 
é parcial, não se limitando a informar, mas tomando partido, julgando e 
condenando. Muitos de nossos jovens perdidos para as drogas fazem parte 
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desse triste quadro, passando de vítimas sociais para agressores perigosos. 
“Através de imagens e palavras eles são fotografados e rotulados”, resume 
MELLO.

Diante disso, não se pode negligenciar a função da escola como uma 
instituição de representação social e, portanto, capacitada para dar suporte 
educativo às questões inerentes à sociedade, inclusive à questão da depen-
dência química. Por isto, é relevante que nós, educadores, nos preocupe-
mos em buscar respostas para o problema, e não cegar os olhos para tais 
mazelas, como se a instituição escolar estivesse à margem da sociedade. 

Diariamente, a mídia veicula informações sobre situações que ul-
trapassam os muros da escola e se convertem em agressões aos próprios 
educadores, numa conspícua ameaça à integridade física dos mesmos e de 
todos os seus alunos. Por vezes, em situações não menos caóticas, esses 
jovens se afastam das unidades escolares, destroem seus lares e colocam em 
risco a sua própria segurança e de toda a comunidade no qual se inserem. 

A escola, como uma instituição social diretamente afetada, tem con-
dições de propor ações preventivas quanto ao uso de entorpecentes, porém 
não é a única habilitada para tal.  Alguns pensadores da educação tentam 
em suas teses ressignificar o papel da escola e retirar o peso que o professor 
carrega ao ser responsabilizado pelo fracasso escolar de seus alunos. Ana 
Carolina Marsiglia, em seu livro “A prática pedagógica histórico-crítica” 
suscita que apesar de sua fundamental importância para a sociedade, a edu-
cação escolar não é “redentora” da humanidade, pois pertence a um sistema 
de instituições sociais onde cada um deveria agir dialeticamente e cumprir 
seu papel (MARSIGLIA, 2011, p. 8). 

Não obstante, as políticas públicas destinadas ao combate às drogas 
demonstram ser suficientes para coibir o problema, cabendo também a ou-
tras instituições educativas como a família, a religião e a escola colaborar, 
ao menos em parte, para preencher a lacuna deixada pelo estado. Tais con-
dições suscitam novas indagações acerca do papel da escola. Porém, para 
se propor práticas educativas subjacentes às questões levantadas, é preciso 
considerar as condições concretas de realização de trabalho dos educado-
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res, “pois a idealização deve servir-nos como aquilo que buscamos, mas não 
deve ser pensada a partir daquilo que vivemos” (MARSIGLIA, 2011, p. 8).

E é a partir da identificação do problema do alto índice de margina-
lidade em consequência do tráfico e consumo de drogas, em um bairro de 
periferia, que surge a proposta de se desenvolver uma pesquisa aplicada no 
Programa de Pós-Graduação em Ensino na Educação Básica, no Centro 
de Pesquisa Aplicada à Educação, da Universidade Federal de Goiás, cujo 
tema é Educar e Conscientizar: por um mundo melhor, sem drogas! 

A PESQUISA APLICADA 

Proposto como umas das atividades de pesquisa e extensão da dis-
ciplina Organização de Contextos de Educação Básica do Programa de 
Pós-Graduação em Ensino na Educação Básica (CEPAE/UFG), o “Proje-
to Educar e Conscientizar: por um mundo melhor, sem drogas!” levou a 
campo um grupo de mestrandas que, no Bairro Jardim Olímpio, localizado 
no município de Aparecida de Goiânia, puderam constatar a carência das 
escolas da região em proporcionar momentos educativos de conscienti-
zação contra as drogas; e até mesmo ações comunitárias que possibilitem 
a inclusão social daqueles que, por consequência negativa do uso destas, 
desencadearam casos diversos de exclusão, um mal que vem assolando a 
comunidade jovem local.

No sentido de promover ações que pudessem corroborar a trans-
formação dessa triste realidade, a professora da disciplina convidou o co-
ordenador do grupo “Arte e Vida”, que há seis anos atua nessa região de 
alto índice de prostituição, violência e criminalidade, para apresentar sua 
metodologia de trabalho e, em parceria com o Programa de Pós-Graduação 
em Ensino na Educação Básica, também ampliar essa proposta pedagógica 
para as escolas da região: proporcionar aos assistidos a capacidade de se 
autoafirmarem, sentindo-se novamente integrados à sociedade. 

Para desenvolver essa pesquisa aplicada a ambientes informais, pri-
meiramente, as mestrandas foram às ruas do Bairro Jardim Olímpico, com 
o intuito de identificar a realidade dessa comunidade; em seguida, conhe-
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ceram a instituição filantrópica – Arte e Vida; e, posteriormente, realizaram 
visitas às instituições de ensino: Escola Evangélica Araújo Lima, Escola Es-
tadual Presidente Artur da Costa e Silva, Escola Municipal Jardim Olím-
pico II, Escola Municipal Parque Flamboyant e Escola Estadual Marieta 
Telles Machado. 

Na Casa Espírita onde o projeto Arte e Vida se localiza, as mestran-
das puderam perceber que o grupo desenvolve projetos que envolvem a 
arte (teatro, música, dança e esporte), juntamente com atendimentos pe-
riódicos de jovens e familiares envolvidos, direta ou indiretamente, com 
as drogas, caracterizado como uma espécie de auxílio terapêutico, como 
forma conjunta de superação pessoal e inclusão social. No entanto, além 
do grupo ser pequeno, a comunidade não desenvolve parceria com as ins-
tituições escolares, o que impossibilita a ampliação do projeto, a fim de que 
possa também ser usufruído por aqueles que ainda não buscaram um auxí-
lio na prevenção e no tratamento de uso das drogas.

Para identificar as práticas pedagógicas já em andamento nas escolas 
do bairro, as seguintes perguntas foram feitas às diretoras e/ou coordena-
doras das unidades visitadas: 

1. A escola trabalha alguma proposta de produção textual que aborda o tema?

EEAL EEPACS EMJO II EMPF EEMTM TOTAL

Sim

Não

2. Quais projetos são desenvolvidos na escola, para a conscientização dos alunos contra 
o uso das drogas?

EEAL EEPACS EMJO II EMPF EEMTM TOTAL

NOME DO PROJETO



806   |  ANAIS - I Seminário da Rede Internacional de Escolas Criativas

3. A biblioteca é usada para a execução de trabalhos de leitura sobre o assunto?

EEAL EEPASC EMJO II EMPF EEMTM TOTAL

Sempre

Nunca

Às vezes

4. Você conhece algum grupo que faz um trabalho diferenciado com esses jovens da 
região que são ou que foram dependentes químicos?

EEAL EEPASC EMJO II EMPF EEMTM TOTAL

SIM
NÃO
QUAL?

Todas as anotações referentes às respostas e observações participan-
tes foram expostas em um diário de campo que possibilitou, posteriormen-
te, uma análise detalhada dos dados levantados com seus respectivos resul-
tados, gerando a criação e planejamento de possíveis ações. As respostas 
evidenciaram que além das breves palestras anuais do Programa Educa-
cional de Resistência à Drogas e à Violência (PROERD), executado pela 
Polícia Militar do Estado, inexistem medidas educativas próprias das es-
colas sobre o assunto, embora muitos dos alunos façam uso de substâncias 
tóxicas, o que gera muita insegurança por parte dos educadores e acaba por 
afastar os usuários também desse ambiente social. 

Com o objetivo de possibilitar a inclusão social e a reabilitação, já 
que ao entrarem no mundo das drogas os usuários não só se prejudicam e 
aos outros, mas também se afastam dos grupos sociais a que pertencem, as 
atividades sugeridas pelas mestrandas incluem o trabalho interdisciplinar 
com crianças e adolescentes, a partir de leituras e produções sobre o uso 
das drogas; projetos internos que envolvam o tema citado; palestras que 
apresentem músicas e encenações feitas pelos integrantes do grupo Arte e 
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Vida; e convite aos jovens para também fazer parte do grupo, independen-
temente de sua crença religiosa. 

Uma dessas ações prevê o diálogo com os professores de Ciências e 
Biologia para que fiquem à frente de mini-projetos que envolvam o tema 
“Drogas”. Primeiramente, são propostas pesquisas e reportagens sobre o as-
sunto, a partir da divisão dos alunos em grupos, com a seleção de subtemas 
para a confecção de vídeos a serem expostos para toda a escola. Na finali-
zação da apresentação dos trabalhos, um dos integrantes do grupo Arte e 
Vida pode fazer uma breve palestra atrativa, com música e encenação de 
uma pequena peça, e reiterar o convite a todos os alunos, seus familiares e 
professores, para que conheçam o projeto e façam parte. 

AS ExPECTATIVAS FINAIS

Como o projeto só deverá ser desenvolvido por outro grupo de mes-
trandos, os selecionados na 2ª turma, em 2014, as propostas mencionadas 
pelas mestrandas da 1ª turma, de 2013, não são inflexíveis ou prescritíveis, 
pelo contrário, estão abertas ao diálogo e adaptação, segundo a realidade 
de atuação exigir, cabendo ainda aos executores a liberdade de adequação, 
conforme necessário. 

Para avaliar a pertinência dessas propostas, deve sempre ser verifi-
cado o interesse do público alvo pelo projeto, por meio da observação da 
participação e execução das atividades, bem como o envolvimento dos fa-
miliares. Para tal, deverão ser utilizados registros dos professores que serão 
aconselhados a promover a socialização de suas experiências com todo o 
grupo, inclusive os colaboradores do projeto. Caberá ainda à equipe co-
laboradora a responsabilidade de divulgar os resultados em meios de co-
municação, para que atividades semelhantes possam ser motivadas entre 
o próprio grupo, no futuro, e para outras comunidades escolares, desde já.

O cronograma deve ser aberto, para que haja adequação das datas 
provenientes dos acordos feitos entre as escolas mencionadas, o grupo Arte 
e Vida e o calendário da próxima turma do mestrado. Todos os gastos pro-
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venientes de material didático e palestras ficarão por conta dos mestrandos 
e do grupo Arte e Vida, que farão um trabalho voluntário.

A intenção é que, aliada aos mestrandos, essa equipe especializada 
em lidar com os problemas gerados pela dependência e co-dependência 
possa efetivar essas e desenvolver novas propostas criativas, também nas 
escolas de educação básica de toda a Região Santa Luiza, a qual a Vila Olím-
pica é apenas uma pequena parte.
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Projeto Jovens de Futuro no CEAOS1: 
transformando práticas pedagógicas 

com protagonismo juvenil

Fabrício David de Queiroz2

RESUMO

Um dos grandes desafios da escola no mundo contemporâneo se trata de adequar suas prá-
ticas pedagógicas às mudanças de ordem científica e cultural presentes na vida dos alunos. 
É lidar com uma realidade social onde os sujeitos têm à disposição uma vasta gama de 
artifícios tecnológicos e experimentam uma vivência cultural cada vez mais tomada por 
estas tecnologias, o que nos coloca de forma crítica diante dos paradigmas pedagógicos 
no espaço escolar, tais como, a relação hierárquica entre professor e aluno, os métodos de 
ensino e avaliação em sala de aula, ou mesmo a utilização de recursos didáticos como livros, 
mídias, ou quadro e giz.  Com o olhar voltado para as práticas pedagógicas desenvolvidas 
nas escolas públicas, particularmente no ensino médio, é possível perceber inadequações 
que resultam na desmotivação do alunado, desdobrando-se no baixo desempenho e evasão 
escolar. O Projeto Jovens de Futuro se apresenta como proposta metodológica que vem de 
encontro com a realidade crítica que descrevemos sobre o contexto escolar da atualidade. 
Deste modo, o que se apresenta neste esforço reflexivo são algumas ações pedagógicas de-
senvolvidas pelo Projeto Jovens de Futuro no Colégio Estadual Antônio Oliveira da Silva 
durante o ano letivo de 2013, e que, por meio do protagonismo juvenil, deram início à trans-
formação das práticas pedagógicas ali adotadas. Por conseguinte, optou-se por consultar 
os documentos oficiais do Ministério da Educação e Cultura que se destinam a regulamen-
tar e estabelecer as orientações e diretrizes para o Programa Ensino Médio Inovador, e os 
guias elaborados pelo Instituto Unibanco, mentor do projeto, para o desenvolvimento das 
metodologias propostas para o Projeto Jovens de Futuro. Aliado à consulta teórica, é im-
prescindível visualizar o trabalho prático decorrente, o que será feito por meio de exposição 
oral e audiovisual pelo coordenador do projeto e também autor do presente trabalho. Ao 
relacionar as diretrizes formais do projeto com as práticas pedagógicas adotadas no referido 
colégio, pretende-se pensar no protagonismo juvenil como princípio pedagógico capaz de 
transformar a educação escolar em suas demandas atuais.

Palavras-chave: Protagonismo juvenil. Escola pública. Ensino médio. Motivação.

1. Colégio Estadual Antônio Oliveira da Silva

2. Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação-UFG, Subárea de Filosofia, fabriciodavid@ufg.br
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INTRODUÇÃO

O Projeto Jovens de Futuro (PJF) foi implantado no Colégio Esta-
dual Antônio Oliveira da Silva (CEAOS) em 2012, se trata de um conjunto 
de metodologias pedagógicas a ser desenvolvido na unidade escolar com 
aporte financeiro do Fundo Nacional de Desenvolvimento Escolar, em 
suma, voltado para duas principais finalidades: melhoria no desempenho 
escolar e diminuição da evasão escolar. A proposta do projeto é acolhida 
na expectativa de buscar mudanças nas práticas pedagógicas na Unidade 
Escolar (UE) tendo vista as dificuldades encontradas por todo o grupo pe-
dagógico em lidar com a indisciplina, o desinteresse, a desmotivação do 
alunado, antigos problemas que merecem atenção de todo profissional da 
educação nos tempos atuais.

Ao passar o olhar sob a escola, enquanto instituição, é possível no-
tar alguma dificuldade em acompanhar as mudanças no mundo moderno, 
mais especificamente, o grande avanço tecnológico que levou as pessoas 
da grande aldeia global a mudarem seus ritmos de vida a partir da cultura 
capitalista voltada para o progresso técnico-científico. As relações sociais 
estão cada vez mais voltadas para a construção da democracia e da cida-
dania, tudo isso aliado às exigências do mundo do trabalho para a necessi-
dade de mão-de-obra qualificada. Pensar a escola neste contexto significa 
questionar se seus métodos pedagógico cumprem com o papel de formar 
o alunado para lidar com todos estes parâmetros, além disso, é olhar de 
forma crítica para alguns paradigmas que se apresentam como obstáculos 
à modernização da escola. O recorrente tema do fracasso escolar, sob a luz 
do Programa Ensino Médio Inovador (ProEMI), indica a necessidade de 
que a escola reveja suas práticas pedagógicas no sentido de integrar as tec-
nologias disponíveis aos métodos de ensino, e se atente para os desafios da 
sociedade em relação à democracia.

A rica e ampla produção intelectual voltada para o enfrentamen-
to dos problemas até aqui levantados, a princípio, conduz este trabalho a 
buscar apoio em documentos oficiais do Ministério da Educação e Cultu-
ra (MEC), especialmente, na Lei de Diretrizes e Base da Educação (LDB) 
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de número 9.394/96 e na Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 
Médio (DCNEM), a fim de verificar os esforços políticos em lidar com os 
problemas da educação na escola pública, porém, com o maior interesse em 
compreender as discrepâncias entre a formalidade destes documentos e sua 
viabilidade nas práticas pedagógicas. Desta monta, de outro lado, a partir 
das ações planejadas para o PJF no CEAOS, a atenção se volta para a prática 
pedagógica a ser demonstrada pelos trabalhos realizados na UE escolhida 
como objeto de análise para este trabalho, não obstante, relacionar as ati-
vidades desenvolvidas com as orientações do ProEMI, demais documentos 
específicos, e do Instituto Unibanco voltado para o PJF.

METODOLOGIA

Desconsiderando teorias pedagógicas particulares, este estudo rela-
ciona documentos de duas fontes, de órgãos oficiais da educação pública, e 
do Instituto Unibanco. Num primeiro momento se recorre ao contraste te-
órico entre eles, noutro momento, à análise e às implicações decorrentes do 
desenvolvimento das práticas pedagógicas orientadas e planejadas a partir 
dos documentos aqui relacionados, tomando como referência as experiên-
cias relatadas sobre as ações realizadas no CEAOS em 2013.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O ponto de chegada aqui pretendido é apresentar alguns indícios da 
transformação da prática pedagógica na escola pública por meio da análise 
e observações sobre o trabalho desenvolvido no CEAOS em 2013. Percebe-
-se o impacto nos professores e nos alunos no que diz respeito à motivação, 
pois a expectativa de mudança nas práticas pedagógicas é sensível, ainda 
que a formalidade imposta pelas políticas públicas para a educação seja um 
fator que ainda impede a inovação pretendida pelo ProEMI. A adaptação 
se mostra como um processo de transformação da cultura escolar, deman-
dando tempo para conferir uma nova prática pedagógica consolidada no 
âmbito escolar.
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Para se pensar no curso de mudanças operada pelo PJF, há que se 
lançar um olhar atento nas figuras que atuam no complexo cenário da edu-
cação. Como forma de apropriação da estrutura do projeto, três dimensões 
se colocam em evidência: alunos, professor e gestão. A questão aqui é notar 
a transformação da prática adotada por cada uma destas figuras, colocando 
em segundo plano a dimensão dos órgão oficiais. A escola pública desponta 
como espaço que reflete, em certa medida, a sociedade na qual está inseri-
da, portanto, falar em adequação às mudanças do mundo contemporâneo 
quer dizer projetar esse mundo a partir da escola, em suas práticas pedagó-
gicas. Neste sentido, a luz dos formalismos que se projeta sob a escola não 
pode se sobrepor às transformações que dela emanam.

Os dados objetivos requeridos pelo PJF no que diz respeito às esta-
tísticas de desempenho escolar e evasão podem não representar a sensivel-
mente a transformação que se faz entender neste trabalho. Se o ponto de 
chegada das mudanças reafirmarem uma forma de escola que não ainda 
não se encontra adequada ou atualizada, todo o projeto é vão. O ponto de 
atenção que se procura, finalmente, está na possibilidade do protagonismo 
juvenil transformar a educação pública. Portanto, o que resta da relação 
entre as três figuras apontadas anteriormente, é entender as implicações nas 
práticas pedagógicas que este protagonismo vem representar.

CONCLUSÕES

A principal conclusão a que se pode chegar é a abertura da escola 
para a inovação, o que é provocada pela paulatina transformação do aluno 
em agente de transformação. Muito mais relevante do que as ações pla-
nejadas é, antes de tudo, o mentor dessas ações. Se professores e agentes 
públicos se sensibilizarem para uma formação contextualizada dos alunos 
que têm em sua responsabilidade, todo o esforço pedagógico se justifica.

Entretanto, a envergadura que se vislumbra neste cenário mostra a 
necessidade de uma abertura mais ampla do que se mostra. Encerrar o PJF 
nas inflexíveis formalidades insensíveis não às demandas, mas à dinâmica 
realidade do mundo contemporâneo, coloca o ProEMI na fila de inúmeros 
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projetos que, ao longo da história, se sufocam em intenções de origem er-
rônea, aquela que não começa no aluno.

Referências 

BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. PROGRAMA ENSINO MÉDIO INO-
VADOR: Documento Orientador. Indica as orientações do Programa Ensino Médio 
Inovador para a educação básica nas escolas públicas em todo território nacional. 
Brasília: MEC, 2013.

BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. LDB - Lei nº 9394/96, de 20 de dezem-
bro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da Educação Nacional. Brasília: MEC, 
1996. 

BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. Secretaria de Educação Básica. Secre-
taria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão. Conselho 
Nacional da Educação. Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Bási-
ca. Brasília: MEC, SEB, DICEI, 2013.

BRASÍLIA (Distrito Federal). Resolução n. 31, de 22 de julho de 2013. Dispõe sobre 
a destinação de recursos financeiros, nos moldes operacionais e regulamentares do 
Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), às escolas públicas dos Estados e do 
Distrito Federal de ensino médio selecionadas pelas respectivas secretarias de edu-
cação que aderirem ao Programa Ensino Médio Inovador (ProEMI), com vistas a 
apoiar e fortalecer o desenvolvimento de propostas curriculares inovadoras nesse 
nível de ensino. Brasília: MEC, 2013.





I Seminário da Rede Internacional de Escolas Criativas - ANAIS  |   815    

Projeto Revoada – a prática como base 
para a aprendizagem musical

Telma de Oliveira Ferreira1

APRESENTAÇÃO

O Projeto Revoada foi desenvolvido nos anos de 2010 e 2011 como 
projeto de extensão do Cepae/UFG, objetivando produzir espetáculos no 
formato de Musicais2 no espaço escolar, envolvendo música, teatro e dança. 

Formado por cerca de 35 participantes (faixa atária de 7 a 14 anos), 
professoras de música, teatro e dança, produziu os musicais Destruidores de 
Gigantes (2010) e Pipa (2011), com enredo, texto e canções de autoria da 
professora de música integrante do projeto.  

Se apresentou em eventos variados e em escolas de Ensino Funda-
mental da cidade de Goiânia, oportunizando aos participantes o desenvol-
vimento de suas habilidades artísticas, bem como a experiência de viver to-
das as etapas de construção de um musical – da concepção à apresentação 
no palco para públicos variados. 

O projeto foi encerrado no ano de 2012, em função do doutoramen-
to das professoras de música e teatro, inviabilizando sua continuidade. 

JUSTIFICATIVA

O ensino musical tem se manifestado na escola de formas variadas – 
através das “aulas” de arte ou de música3, além de “projetos” extra escolares. 

1. Profª Assistente do Cepae/UFG. Doutoranda em Educação pela UFSM - zetelma@terra.com.br

2. Comumente, o Musical é uma história encenada que dá ênfase à música e à dança. Além disso, é uma “forma 
polivalente e livre que estimula a imaginação”, podendo tanto “contar uma história trágica como uma cômica”, ou 
“sequer contar uma história, no sentido mais restrito da expressão, limitando-se a apresentar conteúdos e situa-
ções reais ou imaginárias de forma romantizada, fantasiosa, naturalista, estilizada ou satírica” (NUNES, 2003, p. 57).

3. A legislação atual prevê que a música deve ser conteúdo obrigatório, mas não exclusivo, das aulas de arte. 
Entretanto, há escolas que têm em sua grade a disciplina “música”, que contempla conteúdos relativos apenas a 
essa linguagem, como o Cepae, por exemplo.
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Quando se manifesta através de “aulas”, com um “território, mais ou 
menos delimitado, com fronteiras permeáveis, com uma certa visão espe-
cializada” (SACRISTÁN, 1998, p. 68), possui locais e tempos específicos 
pré-determinados e conta com a participação obrigatória dos estudantes, 
agrupados de acordo com seu nível escolar e sujeitos à avaliação de acor-
do com seu nível de apreensão das linguagens e sistemas de símbolos4 do 
mundo da arte a que foram expostos, influenciando sua ascensão ao nível 
escolar subsequente. 

Quando se manifesta através dos “projetos de música”, o ensino mu-
sical pode estar ou não admitido como um dos saberes “próprios do siste-
ma escolar” (SACRISTÁN, 1998, p. 61), mas, comumente, se desenvolve de 
forma independente do que está estabelecido no currículo escolar. Além 
disso, os  estudantes tem participação optativa, não são agrupados de acor-
do com o nível escolar em que se encontram e não estão sujeitos a qualquer 
avaliação que influenciará sua ascensão ao nível escolar subsequente. Ca-
racterizam-se por privilegiar aspectos práticos das linguagens e sistemas de 
símbolos do mundo musical e, quando acontece, a avaliação dos estudantes 
pode se pautar nesses aspectos.   

O projeto Revoada nasceu em uma escola que tem em sua grade, 
aulas regulares de música. Entretanto, a assunção docente dessas aulas,nas 
séries inicias do Ensino Fundamental, eram insuficientes para que a profes-
sora de música exercitasse sua capacidade criativa através da composição 
de canções e histórias musicadas. 

Tal insuficiência estava ligada às exigências do cumprimento de con-
teúdos pré-determinados e do tempo reduzido das aulas curriculares de 
música. 

Assim, essa professora, visando exercitar melhor sua capacidade 
criativa, se juntou a uma professora de teatro e uma de dança e, juntas, 
criaram o projeto Revoada com o objetivo de construir Musicais com seus 
participantes.

4. Faço menção ao conceito de saber escolarizado de Sacristán - “linguagens e sistemas de símbolos especia-
lizados, que criam mundos de significações próprias, em diferentes graus, segundo as disciplinas de que se trate, 
com a facilitação consequente da comunicação precisa que esses códigos permitem e com a dificuldade de 
aproximar o conhecimento aos que não o possuem” (SACRISTÁN, 1998, p. 69).
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DESENVOLVIMENTO DO PROJETO  

Foram abertas inscrições para os alunos do Cepae e de outras escolas 
e os encontros aconteciam semanalmente, no turno às aulas curriculares.

No processo de montagem dos Musicais, os participantes eram di-
vididos em grupos fixos de cantores e instrumentistas, sob a oreintação da 
professora de música; de bailarinos, sob a orientação da professora de dan-
ça e de atores,  sob a orientação da professora de teatro.

Em relação à execução instrumental e canto das canções, os partici-
pantes pouco participavam do processo de criação musical e limitavam-se 
a “aprender” por imitação os arranjos musicais feitos pela professora de 
música. 

O projeto alcançou muito sucesso porque as crianças eram muito 
bem treinadas e fazíam algo inédito não apenas na escola, como em toda 
a cidade de Goiânia – atuavam no palco cantando, tocando, dançando e 
encenando Musicais de criação inédita.

Entretanto, o grupo de professoras enfrentava muita dificuldade em 
lidar com as preferências dos alunos que se concentravam em alguns ins-
trumentos e na interpretação dos papeis principais. Muitos não queriam 
apenas cantar, o que causava divisão, competição e muita insatisfação no 
grupo. 

Além disso, embora a atuação dos participantes agradasse o público, 
era muito mecânica e mesmo estando no palco, eram como que expectado-
res uns dos outros - por exemplo, quando os bailarinos entravam em cena, 
os atores deixavam seus papéis e ficavam assistindo a atuação dos bailari-
nos e se os cantores e instrumentistas não estivessem cantando e tocando, 
ficavam assistindo a atuação de quem estivesse em cena. Nas avaliações das 
apresentações e mesmo nos ensaios, tais problemas eram apresentados e 
discutidos com os participantes, mas a atuação no palco pouco se alterava. 
Na tentativa de solucionar esses problemas, alterações na condução peda-
gógica do projeto foram feitas.

O Musical oferece a possibilidade de atuação musical, coreográfica e 
teatral e todos seus integrantes em algum momento ao longo da apresen-
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tação, cantam, executam instrumentos musicais, interpretam personagens 
e dançam. 

Para aproveitar essa possibilidade, o ponto de partida seria a leitura 
da história e o ensino das canções, mas, os movimentos, gestos, arranjos 
instrumentais e até alterações no texto original seriam criação dos partici-
pantes e todos seriam músicos, atores e bailarinos. 

O Musical seguinte, Pipa, foi dividido em 9 cenas, o grupo de partici-
pantes em 3 subgrupos5 e um rodízio foi instituído. Cada cena tinha texto, 
dança e música e cada subgrupo se encarregaria de criar uma das lingua-
gens artísticas. Assim, por exemplo, na cena 1 o subgrupo A conceberia a 
parte musical, sob a responsabilidade da professora de música; o subgrupo 
B a parte coreográfica, sob a responsabilidade da professora de dança; e o 
subgrupo C a parte teatral, sob a responsabilidade da professora de teatro. 
Na cena 2, acontecia o rodízio e novas divisões de atribuições eram dadas. 
Assim, cada subgrupo experimentou 3 vezes a criação e interpretação de 
cada uma das linguagens.

O tempo dos encontros foi estendido e dividido em dois tempos com 
um recreio entre eles. No primeiro, cada subgrupo trabalhava com o pro-
fessor da linguagem da cena que estava concebendo. Durante o recreio, en-
quanto as crianças brincavam e lanchavam, as professoras se encontravam 
e avaliavam o desenvolvimento dos subgrupos. No segundo tempo, todo 
o grupo se reunia para que cada subgrupo apresentasse sua criação e, aos 
poucos, as ligações entre as cenas eram também concebidas com todo o 
grupo reunido - participantes e professoras. 

Ao término de 7 meses o musical Pipa estava pronto, as crianças 
completamente integradas umas às outras e plenas no palco. Dançavam, 
tocavam, cantavam e interpretavam utilizando-se de gestos, palavras, mo-
vimentos e sons que elas haviam criado e, por isso, vivendo a história que 
contavam. 

5. Os subgrupos eram heterogêneos em relação ao desenvolvimento das habilidades artísticas, ao gênero e em 
relação à idade.   
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A PRÁTICA COMO BASE PARA A APRENDIZAGEM MUSICAL 

A construção musical de cada cena envolvia a criação de arranjos 
instrumentais para a canção daquela cena. Cada integrante do subgrupo 
escolhia seu instrumento e a partir do conjunto dos instrumentos, os ar-
ranjos eram concebidos. Inicialmente, suas tentativas eram tímidas e pou-
co ousadas, mas à medida que o processo avançava, novas ideias musicais 
foram surgindo. 

Essas novas idéias eram testadas auditivamente e de forma intuitiva. 
Nesse momento, informações básicas sobre harmonia eram repassadas ao 
subgrupo com o objetivo de esclarecer o motivo de algumas idéias musi-
cais serem melhor “aceitas” do que outras. Quando aceitas, os participantes 
eram estimulados a propor formas de registro dessas idéias. Aos poucos 
e quando necessário, informações sobre a grafia musical formal também 
foram repassadas e o contato com essas informações se dava a partir da 
necessidade de registro do que já se executa musicalmente.

Também havia a preocupação com o registro porque integrantes 
com maior experiência e habilidades musicais mais desenvolvidas se in-
cumbiam da orientação dos novatos e com menor experiência. 

CONCLUSÃO

É possível creditar o sucesso do projeto à possibilidade dada aos par-
ticipantes de participar ativamente da concepção do Musical que eles mes-
mos encenariam no palco.

Além disso, a possibilidade de atuação musical, cênica e teatral acar-
retou uma formação artística mais geral e sólida, uma vez que puderam 
perceber a permeabilidade entre aspectos expressivos em todas as lingua-
gens, isto é, que, por exemplo, o ritmo está não apenas na música, mas na 
articulação das palavras no movimento corporal. Assim, cada expressão ar-
tística colaborou para o desenvolvimento de habilidades e percepções que 
são comuns a todas elas.
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Além disso, a constituição heterogênea dos subgrupos conduziu os 
proprios participantes a buscar ajuda mútua entre eles.

A instituição do recreio fez com que suas relações interpessoais 
fossem fortalecidas, já que tinham um momento de relacionamento não 
diretivo. 

Finalmente, a participação de professoras com especialidades artísti-
cas diferentes, mas imbuídas do mesmo propósito, fez com que não apenas 
uma ou outra linguagem artística tivesse maior importância e sim que a 
arte prevalecesse.
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Projeto rádio e jornal na escola

Lis Borges Rodrigues1, CEPAE/UFG

“O segredo consiste em preparar hoje o que queremos 
realizar amanhã, o que vai proporcionar a gestação 
consciente do futuro e uma grande felicidade por isto” 

González Pecotche

Os projetos foram desenvolvidos em turmas de 5º ano do Ensino 
Fundamental com crianças entre 9 e 11 anos, no turno vespertino, em um 
colégio particular de Goiânia. 

A proposta dos projetos da Rádio e do Jornal na escola surgiu de 
uma necessidade vivida pelos alunos.  Com base na reflexão sobre algumas 
práticas e vivências no ambiente escolar foi despertado o interesse em bus-
car novas formas e possibilidades de sanar aquela dificuldade e ensinar de 
forma mais criativa, despertando nas crianças a vontade de aprender e de 
criar.

O desenvolvimento destes apresentou-se como uma oportunidade 
para rever algumas práticas pedagógicas e metodológicas e promover a tro-
ca de conceitos dando um real significado à prática educacional.

Tenho compreendido que é importante que os educadores exercitem 
suas habilidades de reflexão, de forma a extrair da teoria e da sua prática 
diária elementos para planejar e desenvolver atividades criativas, estimu-
lantes e divertidas capazes de despertar o interesse e o gosto pelo aprender. 
Mas como é possível ensinar criativamente? 

Por meio dessa experiência, foi possível perceber que um bom come-
ço talvez seja adotar como parte dos objetivos educacionais o desenvolvi-

1. Mestranda em Ensino na Educação Básica pelo Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação da Universida-
de Federal de Goiás – CEPAE/UFG. Especialista em Metodologia do Ensino Fundamental pelo Centro de Ensino e 
Pesquisa Aplicada à Educação da Universidade Federal de Goiás – CEPAE/UFG. Profissional de Educação da Rede 
Municipal de Educação de Goiânia. E-mail: lisborges@hotmail.com
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mento das habilidades do pensamento criativo. Ensinar criativamente po-
der ser simples e divertido. Porém, exige que o professor seja também uma 
pessoa criativa, ou que busque desenvolver essa criatividade, que transfor-
me seu material e seus métodos em propostas criativas de ensino. É uma 
possibilidade de transformarmos a tarefa de educar em algo prazeroso, ca-
paz de modificar alunos, professores, pessoas em geral, o mundo em geral.

As crianças manifestam-se, desde tenra idade, curiosas e ávidas por 
descobrir o que o mundo lhes apresenta. É papel do professor oferecer ele-
mentos capazes de estimular a busca pelo saber, para transformar a curio-
sidade em conhecimento. Segundo Freire (1996)

Histórico-sócio-culturais, mulheres e homens nos tornamos seres em que 
a curiosidade, ultrapassando os limites que lhe são peculiares no domínio 
vital, se torna fundante da produção do conhecimento. Mais ainda, a curio-
sidade é já conhecimento. Como a linguagem que anima a curiosidade e 
com ela se anima, é também conhecimento e não só expressão dele. (FREI-
RE, 1996, p. 55)

A ideia da rádio surgiu de uma necessidade manifestada pela turma 
nos horários de recreio.  Como várias crianças já haviam se machucado e 
manifestado insatisfação devido às poucas opções de atividades e brinca-
deiras realizadas na hora do recreio, propus para turma pensarmos de que 
forma poderíamos resolver o problema. Várias ideias foram manifestadas: 
proibir bola e corrida na hora do recreio, proibir brincadeira de lutas, fa-
zer recreios separados, brincar de brincadeiras que não fossem agressivas 
e outras. Dessas ideias nenhuma trazia um aspecto que não fosse punitivo. 

Propus que pensassem em coisas divertidas que poderiam fazer na 
hora do recreio e alguns manifestaram que podia ter música para dança-
rem, que podia ter uns jogos e outras coisas. De conversas posteriores e 
com o amadurecimento dessas sugestões surgiu a ideia da rádio. Com isso, 
me propus a escrever um projeto que contemplasse aquelas ideias e a forma 
de como poderíamos executá-las. Disse que não poderia ficar responsável 
pela rádio sozinha e que eles deveriam colaborar para que desse certo e 
tivéssemos sucesso no projeto. 
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Antes de iniciar o trabalho foi realizado todo um planejamento do 
que haveria de ser realizado, como Alves (2006) recomenda:

É de fundamental importância que se elabore um planejamento das ativi-
dades para cada aula, levando em conta o conteúdo a ser ministrado, o ob-
jetivo que se quer atingir, a metodologia, os recursos materiais e humanos 
e o sistema de avaliação utilizado, sendo tudo bem explicitado aos alunos, 
desde o início das atividades, para que ambos, professor e aluno, tenham 
clareza sobre a tarefa a desenvolver, como e quando desenvolvê-la. (2006, 
p. 36).

Todos se comprometeram em participar e as tarefas foram divididas. 
Iniciamos os trabalhos pesquisando o que havia numa rádio. Após a pes-
quisa as crianças descobriram que não havia só música, então dividimos a 
sala em equipes e cada equipe ficou responsável por uma parte que seria 
apresentada. As equipes se revezariam na hora do recreio para que não per-
dessem o momento de descanso. Havia um grupo que pesquisaria sobre 
as notícias que haviam ocorrido na escola durante a semana, outra equipe 
escolheria as músicas e outro grupo proporia uma brincadeiras. O objetivo 
geral do projeto era tornar os recreios mais agradáveis e melhores para to-
dos e compartilhar com os colegas das outras turmas os conhecimentos que 
estavam aprendendo e observando na escola. 

Como havia outras atividades a serem desenvolvidas em sala e as da 
rádio exigiam muito tempo para serem preparadas íamos ao “ar” uma vez 
por semana, geralmente às sextas-feiras. Muitas das atividades elaboradas 
pelos alunos foram utilizadas como forma de avaliação, pois produziram 
textos, realizaram entrevistas, pesquisas sobre curiosidades e diversos te-
mas que estavam estudando e sobre atualidades (principalmente sobre a 
COPA – 2010) e fizeram muitas exposições orais para apresentarem du-
rante os recreios, tudo revisado e corrigido previamente pela professora 
e pela auxiliar da sala. Havia duas aulas na semana destinadas ao preparo 
das atividades para rádio e a equipe responsável na semana era dispensada 
da aula anterior ao recreio, 15 minutos antes para preparar a caixa de som, 
microfone e demais recursos necessários. Solicitamos o apoio do profes-
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sor de Educação Física e das auxiliares das salas, para pensar e realizar as 
brincadeiras, e também contamos com o apoio dos demais profissionais da 
escola para a realização do projeto.

Todas as atividades foram muito ricas e tiveram a duração de 6 me-
ses. As crianças se mantiveram motivadas e constantemente surgiam novas 
ideias para incrementar. Foi possível demonstrar aos alunos a importância 
do trabalho em equipe, estimular o gosto pela busca do conhecimento e 
o aprender significativo. O resultado foi uma diminuição significativa de 
crianças machucadas, houve um envolvimento de todas as crianças da tur-
ma e com isso foi possível verificar que algo que é do interesse do aluno 
gera envolvimento, responsabilidade, comprometimento e, consequente-
mente, o aprendizado. 

No ano posterior, motivada pela ideia da rádio e após a realização 
de um estudo com os alunos sobre texto jornalístico, propus elaborarmos 
e desenvolvermos um novo projeto. Durante os estudos sobre textos infor-
mativos observamos que os jornais, em sua maioria, noticiavam fatos ruins 
e desagradáveis. Com isso, tivemos a ideia de elaborar um jornal diferente, 
de boas notícias. 

Para isso, realizamos um estudo sobre o que era preciso para ela-
borar um jornal: como e o que se escreve em um jornal, o que o compõe, 
quem escreve, quem corrige e outras informações importantes. Para dar 
inicio ao projeto, recebemos a visita de uma jornalista e editora chefe de 
um jornal de grande circulação na cidade e ela relatou sua experiência na 
elaboração de notícias e os ensinou a elaborar notícias. 

Depois, observamos o jornal do Colégio Logosófico do Rio de Ja-
neiro que já realizava algo parecido com o que gostaríamos de realizar e 
o tomamos como exemplo. Fizemos uma votação para decidir o nome do 
jornal e dividimos o jornal em cadernos: eventos, aulas especiais, destaque 
do bimestre, esportes e entretenimentos. Um aluno criou a logomarca e 
cada grupo ficou responsável por ir em busca de suas notícias, redigi-las 
e conseguir as imagens. As professoras faziam as correções e devolviam 
para o grupo, para fazerem a reescrita. Ao final, realizamos um trabalho 
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em conjunto com a professora de informática, que fez toda a parte de di-
gitalização e diagramação do jornal com a turma, durante as suas aulas. 
Contamos com a colaboração e auxílio de todos os demais profissionais da 
escola durante o preparo do Jornal. O objetivo principal era compartilhar 
com os demais o que se tem aprendido de bom no nosso colégio, o que mais 
gostaram de aprender, divulgar boas ações e boas notícias. 

O projeto teve duração de seis meses e gerou uma edição por trimes-
tre. Foi uma atividade extremamente estimulante, em que todos se envol-
veram, se esforçaram e participaram muito. Os resultados foram positivos 
e serviram de estímulo para o cultivo de virtudes como a responsabilidade, 
a colaboração e a camaradagem. E todo esse processo culminou na entrega 
de um jornal escrito e em uma bela apresentação de um jornal falado na 
Festa da Família do colégio, aos pais e aos demais alunos da escola. 

Por entender que ensinar vai além de transmitir conhecimentos e 
compreender que ensinar e aprender podem ser realizados com gosto, com 
intencionalidade e de forma a despertar no outro o desejo de investigar, de 
buscar e querer saber mais, é que penso que é possível e necessário ensinar 
de forma criativa. A construção ativa do conhecimento pode proporcionar 
um impulso criador e questionador, além de levar a criança a um desenvol-
vimento do sentido de cooperação e de diálogo.
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ANEXO I

DEPOIMENTOS DOS ALUNOS SOBRE O PROJETO JORNAL NA ESCOLA2

Amanda G.: “Eu fiquei no grupo do entretenimento e cumpri com todas as minhas 
obrigações. Retirei dessa experiência muitas virtudes que não cultivava e estou cul-
tivando como: o comprometimento e a disposição. O que eu mais gostei foi de 
fazer um jornal com um objetivo tão bonito, que é de mostrar a todos o valor da 
virtude Gratidão.”

Amanda T.: “O meu grupo elaborou notícias sobre as aulas especiais e eu elaborei 
sobre as aulas do SOE. Com essa experiência eu aprendi que posso mostrar aos 
outros o que aprendo de bom no colégio, também estou aprendendo a ser grata, 
tolerante, paciente e mais amigável e sei que posso levar isso para minha vida toda. 
O que mais gostei foi de aprender a elaborar notícias para um jornal escrito e com-
partilhar as informações e receber dos colegas.”

Tales E: “Com essa experiência aprendi que um jornal é resultado de um trabalho 
coletivo, em que um precisa do outro e que é muito prazeroso elaborar um jornal, 
pois além de aprender, convivemos, cultivamos virtudes e nos divertimos. O que 
mais gostei foi de elaborar as notícias e jogos. Senti-me um pouco tenso ao pensar 
que o jornal seria lido por muitos, mas penso que eles vão gostar e reconhecer o 
nosso esforço ao ver os resultados. Eu gostei muito dessa ideia de elaborarmos um 
jornal porque assim seremos lembrados, pois este é o nosso último ano no colégio.”

2. Os depoimentos foram extraídos de uma produção de texto elaborada pelas crianças posterior à culmi-
nação do projeto sobre as experiências e conhecimentos aprendidos na elaboração e desenvolvimento deste.
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Projetos criativos e inovadores 
na universidade

Ivone Maciel Pinto1

Faculdades Magsul/ MS

O presente artigo deriva do projeto de doutorado intitulado Docência 
Inovadora na Universidade realizada pela pesquisadora na Universidade 
Federal do Tocantins.  Os dados foram obtidos por meio das narrativas dos 
docentes e apontam o quanto ainda é necessário refletir sobre a criatividade 
e as inovações na universidade. Importa reconhecer a concepção epistemo-
lógica e metodológica priorizada pelos docentes bem como verificar se os 
projetos que se empreendem na universidade se contrapõem à posição da 
centralidade do conteúdo, da dissociação teoria e prática e da transmissão 
e assimilação tratados na formação de professores. 

A formação entendida no sentido da conscientização dos diferentes 
saberes e interconexões que se interpõem ao conhecimento, em direção a 
um olhar que favorece o surgimento de novos diálogos, pois a formação 
nada mais é do que a formação do outro e de como o outro se constitui 
como sujeitos formadores do seu próprio processo educativo tendo em vis-
ta unir o pensamento e a ação numa formação integral em que a consciên-
cia é:

Organizadora conceitual da realidade e princípio de construção do conheci-
mento; a consciência como construto que faz presente o que estava ausente 
visível o invisível, possível o imaginário, a confrontação ou tensão inferen-

1. Professora Adjunta da Universidade Federal do Tocantins –UFT/TO- ivonenamaste@gmail.com - licenciada em 
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Pesquisa – Formação de Professores, Profissionalização e Práticas Educativas; Membro do Núcleo de Estudos e Pes-
quisa A Produção Acadêmica sobre Professores- Pesquisa Interinstitucional da Região Centro-Oeste–REDECEN-
TRO; Membro do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Formação de Professores: paradigmas contemporâneos, 
currículo e metodologias - http://uft.edu.br ;Membro do Núcleo de Impactos Ambientais – NUCIPA/TO - http://
nucipa.edu.br e atualmente é professora do programa de pós-graduação e cursos de graduação das Faculdades 
Magsul/MS.
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cial que está na origem de toda mudança; a complexidade como qualida-
de inerente à ação, ao pensamento e sentimento humanos; a comunicação 
como veículo de expressão e realização. (TORRE e BARRIOS, 2002, p. 77)

Tal citação de matriz alicerçada no pensamento complexo pode aju-
dar o docente a perceber que a mudança paradigmática é um dos pres-
supostos fundamentais de todo o processo de inovação, trata-se de um 
componente essencial do processo transformador e deve estar presente na 
construção do conhecimento. Por isso, alertam Torre e Pujol (2009) que 
outra consciência é necessária e os projetos criativos estimulam essa toma-
da de consciência, a abertura ontológica, epistemológica e metodológica 
para superar a cegueira do conhecimento e a dignificar o mundo e trans-
formar o ser humano em formação.

A formação docente criativa reconhece a existência de outros tipos 
de conhecimento e de realidades. Pensar o contraditório pode constituir 
um elo de mudança com base na clareza epistemológica e metodológica dos 
conhecimentos, tendo em vista contribuir para a evolução da consciência.

A proposta inovadora que se defende nesse artigo é construída a 
partir da ruptura paradigmática, em relação à concepção de ciência e de 
educação e esse caminhar exige e requer a tomada de consciência de cada 
docente no sentido de desestabilizar os antigos conceitos, que têm perma-
necido na história da educação. As inovações impõem ao docente o superar 
do pensamento único, o envolver das múltiplas dimensões da natureza hu-
mana num processo contínuo de ensinar e de aprender.

Assim, nas páginas que seguem neste artigo argumenta-se que as 
inovações inseridas na docência, no lócus da universidade permitem aflo-
rar novas perspectivas com base nos autores como Cunha (1998); Cunha 
(2006);  Maturana (1995); Morin (2008); Torre e Pujol (2009); Torre e Bar-
rios (2002) e Torres (2006) que apresentam configurações inovadoras na 
forma de tratar o conhecimento. Por razões didático-metodológicos o ar-
tigo se compõe em dois aspectos: 1º) Docência no ensino superior e; 2º) 
Práticas criativas e inovadoras.
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1.  DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR

O campo da docência no ensino superior é o espaço apropriado para 
propostas criativas e inovadoras, pois pode valorizar o acadêmico como 
um ser humano que respeita as suas atitudes que brotam no ritmo das coo-
perações, da ajuda mútua, do convívio, das alternativas metodológicas que 
buscam novas possibilidades de escolhas que se nutrem não só das cogni-
ções, mas também das emoções, de metacognições, do amor, do contato 
com outros, ao corrobora também os estudos da teoria biológica e autopoi-
ética de Maturana (1995).

Tais reflexões consideram a historicidade do conhecimento científi-
co, os avanços e a pluralidade dos elementos em interação, o envolvimento 
dos acadêmicos, o dinamismo das situações de ensino para além da apli-
cação e transmissão porque “a docência nunca é estático, ao contrário, é 
processo, é mudança, é movimento, é arte, são novos ares, novas experi-
ências, novo contexto, novo tempo, novo lugar, novas informações, novos 
sentimentos e novas interações” Cunha (2006, p. 24).

Assim, o aprender é uma construção pessoal, um ato de vontade, 
um processo vital as atividades mobilizadoras de novas aprendizagens que 
“estimulam a análise, a capacidade de compor e recompor dados, infor-
mações, idéias. Valorizam-se as habilidades intelectuais de compreensão e 
reinterpretação do que já foi descoberto e dito” Cunha (1998, p. 13).

2.  PRÁTICAS CRIATIVAS E INOVADORAS

Práticas criativas e inovadoras permitem o docente refletir conscien-
temente os pensamentos e as atitudes, as estratégias didáticas, a avaliação 
das aulas de forma a enriquecer os espaços e as vivências das aprendiza-
gens. A qualidade das interações pode valer-se da criatividade docente e do 
ensinar com outra consciência que se descreve a seguir.
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2.1  A criatividade docente

A criatividade como princípio metodológico é essencial na docência, 
é um atributo peculiar extremamente complexo quando se considera os mo-
mentos de dúvidas e incertezas dos ambientes educativos. Não se faz referencia 
ao complexo processo educativo sem mencionar a criatividade e o pensamento 
criativo. Na concepção de Torres (2006, p. 89) existem quatro componentes 
centrais que configuram a criatividade e que apontamos a seguir:

O primeiro é a fluidez ideacional (capacidade de produzir quantida-
de de idéias apropriadas com rapidez e soltura), hierarquia (associação de 
elementos remotos) e a intuição (capacidade para desenvolver conclusões 
consistentes a partir de evidência mínima).

O segundo é o estilo cognitivo, hábitos de processamento da infor-
mação nas quais destacam-se a detecção do problema,  tendência a centrar 
a atenção nos problemas que precisam ser encarados, e considerar as alter-
nativas e explorá-las antes de fazer uma opção definitiva  mais do que na 
habilidade para resolve-los, como a disposição para mudar de direção, o 
juízo diferido para aprofundar a compreender, reservando-se a valoração 
e o juízo para mais tarde e a capacidade de pensar em termos contrapostos, 
olhar sentidos contrários.

O terceiro é as atitudes criativas que incluem: a originalidade pressu-
põe a predisposição para o original, a valoração autônoma, a independência 
das influenciais sociais e dos valores convencionais e o exercício da crítica e 
o uso produtivo da crítica dos outros, que precisa ser recuperada e aplicada, 
mas nem por isso impedir a elaboração de uma conclusão própria.

O quarto são as estratégias entre as quais seriam: a analogia, capa-
cidade de ver semelhanças não discernidas por outros, a chuva de idéias, 
levar a frente transformações imaginativas, enumerar atributos, submeter 
pressupostos à análise, delimitar problema, buscar um novo ponto de acesso, 
fazer as interações de forma autônoma.

Assim, a criatividade pode ser desenvolvida nos mais diferentes ní-
veis de escolarização e quando se potencializam as práticas inter e transdis-
ciplinares, podem estimular o despertar da consciência dos atores sociais, 
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que podem se complementar na multidimensionalidade dos olhares, nas 
trocas com o diferente, no aprender a ensinar o próximo, nas ações que 
podem transformar o mundo, na própria humanidade, no planeta e na pre-
servação da vida.

2.2  Ensinar com outra consciência

O pensamento complexo tem avançado na tentativa de compreender 
cientificamente a interdependência e a interconexão de todos os fenôme-
nos físicos, naturais, sociais e culturais, procurando reconstruir o que o 
paradigma reducionista isolou e fragmentou. Assim, é pertinente fazer re-
ferencia a Morin (2008) que apresenta proposição de repensar e reformar o 
pensamento, pois se aprendeu a separar e a isolar e agora é preciso e priori-
tário aprender a religar, estabelecer uma conexão completa.

Assim, Torre e Pujol (2009) assinalam que a consciência de hoje se 
constrói na relação com o outro, dar conta do outro que se dá conta de mim 
e por isso necessita-se vigiar o pensamento, um observador consciente do 
que se faz com o outro e para explicar o que faz o outro é preciso se con-
verter e ser um observador consciente. Estar consciente, observar e escutar 
o aluno, propor práticas inovadoras com outra consciência é reconhecer e 
aceitar que a cegueira do conhecimento denunciado por Morin (2008) não 
se ajusta mais as repetições e as determinações da realidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O artigo enfatiza a necessidade de práticas criativa e inovadoras na 
universidade tendo em vista que podem provocar reações que envolvem 
questões de natureza complexas. É necessário priorizar os aspectos criati-
vos e inovadores, fundamentar-se na dialógica, nas interrelações que ocor-
rem entre o ser vivo e o meio ambiente, aflorar a consciência para toda a 
ação humana, pois a realidade não existe a margem da consciência e so-
mente assim o ser humano pode realmente evoluir, de modo a modificar-se 
de maneira congruente com a mudança um do outro.
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Reflexões sobre a formação docente 
por meio do Ponto de Apoio de Geografia 
e Matemática nas séries iniciais no CEPAE 

Rusvênia L. B. Rodrigues da Silva1 

Luciana Parente Rocha2 

Jailson Silva de Sousa3

INTRODUÇÃO

Este trabalho é um relato de uma experiência de atendimento no 
contraturno (Ponto de Apoio – PA), das disciplinas de Geografia e Ma-
temática, consolidada nas séries iniciais do Centro de Ensino e Pesquisa 
Aplicada à Educação (CEPAE). O nascimento dessa proposta se deu, ini-
cialmente, de maneira intuitiva, partindo dos diálogos feitos nos lugares de 
reflexão da prática docente na primeira fase (Ensino Fundamental I, que 
atende as crianças de 1º ao 5º anos). Dois lugares de reflexão desta prática 
foram fundamentais para o surgimento dessa proposta: os planejamentos 
coletivos por séries e os conselhos de classe. Nestes lugares de reflexão os 
diálogos estabelecidos deixaram claras as afinidades entre elas: seja de pos-
tura/prática docente, ou de habilidades requeridas em ambos os campos 
disciplinares.

A proposta apresentada aqui foi iniciada como diálogo e caminhou 
em direção a outras relações de interdisciplinaridade e transdisciplinari-
dade. Após a percepção tanto da afinidade da prática docente quanto das 
habilidades entre Matemática e Geografia, nas séries iniciais, partiu-se para 

1. Professora Adjunta III de Geografia do CEPAE, atuando no Ensino Fundamental I. Doutora em Ciências - Geogra-
fia Humana, pela USP. Email: rusvenia@gmail.com

2. Professora Assistente II de Matemática do CEPAE, atuando no Ensino Fundamental I. Mestre em Educação Ma-
temática pela UNICAMP. Email: lpr.luciana@gmail.com

3. Professor Substituto de Geografia do CEPAE, atuando no Ensino Fundamental (I e II) e Médio. Graduado em 
Geografia pela UEG. Email: geo.jailson@gmail.com
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a oferta do PA conjuntamente, antecedido ou não de planejamento das ati-
vidades, objetivando a produção dos conhecimentos dos discentes. Esta ex-
periência e as possibilidades dela serão apresentadas nesse trabalho.

INICIANDO O DIÁLOGO: DO CORREDOR PARA O GABINETE

O ano de 2010 foi o primeiro ano de trabalho nas séries iniciais de 
ambas as professoras envolvidas nessa proposta. Como professoras de for-
mação específica, a prática docente se constituiu, nesse momento, como 
um processo de escuta aos pedagogos – profissionais formados para atuar 
no ensino fundamental I, os quais, a priori, possuem as ferramentas ne-
cessárias para construção do conhecimento nessas séries. Neste sentido o 
espaço de reflexão da prática docente, os planejamentos mensais, eram lu-
gares de contato dos professores e troca de experiências. Foi nesse momen-
to que percebemos a relação entre as disciplinas de Matemática e Geografia 
no que se referem às coincidências de olhares e posturas frente aos conhe-
cimentos ou aos lugares de produção desses conhecimentos.

Após a especulação dessas possibilidades, sem alterar os programas 
das disciplinas, iniciou-se os diálogos. As condições de possibilidade e li-
mites desse ponto de partida demonstraram uma compreensão imediata 
para pensar o ensino: incidentalmente, era claro perceber que os conceitos 
dos alunos, “produto final” do processo de avaliação, eram semelhantes em 
ambas as disciplinas, o que levou as professoras a envolver-se em diálogos 
e discutirem possibilidades de trabalho comum. Este caminho foi diferen-
te de outros diálogos entre a Matemática e a Geografia, apresentados nos 
trabalhos de Rosa, Junior e Lahm (2007) e de Marques et al (2013), nos 
quais as relações entre esses campos de conhecimento escolares parecem 
ficar apenas na perspectiva da assessoria de um campo em relação ao outro. 
Por fim, em 2011, diferente de 2010, o PA de Geografia e Matemática foi 
ofertado conjuntamente, saindo da perspectiva de conversas nas ocasiões 
dos planejamentos e iniciando uma prática pedagógica mais reflexiva pro-
priamente dita. 
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TECENDO A COLCHA DE RETALHOS DO PA: AS ExPERIÊNCIAS E 
APRENDIZADOS A PARTIR DE 2012

No ano de 2012, com a saída da professora titular de Geografia para 
licença maternidade, o PA foi realizado pela professora de Matemática e 
um professor substituto de Geografia. Para além das aulas no contraturno, 
naquele ano, os dois professores, uma vez por mês, atuavam juntos nas au-
las de Matemática no período matutino. 

Essa experiência de dois professores atuando simultaneamente 
numa mesma turma causou nos alunos certo estranhamento, sentimento 
esse alicerçado numa cultura escolar em que os diferentes campos de co-
nhecimento não se relacionam e não se influenciam, apresentando-se de 
forma fragmentada. 

Ao planejar as aulas, as atividades tinham como objetivo levar os alu-
nos a associarem ideias, construírem uma visão integrada do conhecimen-
to, perceberem que uma atividade não se restringe a um objetivo limitado, 
que uma ideia transita e dialoga de uma atividade para outra, perceberem 
também a aplicação da Matemática em outros campos do conhecimento, 
entre outros objetivos. 

Ao longo do desenvolvimento das aulas os alunos foram se acostu-
mando, entendendo a proposta da parceria. Entre os vários temas explo-
rados tivemos o consumo doméstico de água no Brasil, cujo objetivo foi 
discutir: sobre unidades de capacidade, o uso consciente da água (gasto 
de água no banho, lavando louças, carros, etc.), a leitura e construção de 
gráfico de barra (em papel milimetrado), a importância do Dia Mundial da 
Água, entre outros. 

Nossa vivência nesse projeto corrobora com o que a literatura sobre 
formação de professores, particularmente sobre saberes docentes revela que 
o paradigma da racionalidade técnica não contempla a realidade complexa 
da sala de aula e que a produção de saberes via trabalho interdisciplinar é 
uma rica possibilidade de desenvolvimento profissional. 

A partir de nossa experiência fomos percebendo que algumas habili-
dades não podem ser desenvolvidas no 4º ano, haja vista que os alunos não 
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têm amadurecimento para compreendê-las. Um exemplo disso foi quando 
buscamos relacionar duas grandezas, na compreensão de densidade demo-
gráfica, que implica a articulação de conceitos como área e população. Os 
alunos tiveram dificuldades, focando a atenção nos conceitos isoladamente, 
ou em área ou em população, não conseguindo compreender que densida-
de demográfica era, por exemplo, uma “continha de divisão”.

Outro aspecto que ressaltamos é que as atividades do PA nos propor-
cionaram pensar o ensino sob outra ótica, rompendo com a ideia de que 
necessariamente partimos dos conteúdos para desenvolver determinadas 
habilidades. Nossas atividades são preparadas pensando nas habilidades 
que desejamos mobilizar nos alunos, elencamos os objetivos e posterior-
mente os conteúdos. Com isso possibilitamos aos alunos estabelecer rela-
ções entre os dois campos de conhecimento e apreenderem que algumas 
habilidades perpassam ambos os campos.

Quanto ao registro dessas atividades, eles foram feitos ora no cader-
no de Geografia, ora no caderno de Matemática, possibilitando dessa for-
ma, que o professor de Geografia prosseguisse com seu conteúdo, uma vez 
que naquele ano, a carga horária dessa disciplina era de apenas duas aulas 
semanais, situação que mudou a partir de 2013.

Ressaltamos que as configurações de atendimentos aos alunos não 
são fixas, elas são discutidas e decididas no coletivo de professores que atu-
am na 1ª fase, portanto cada ano esses atendimentos podem ou não sofre-
rem alterações tanto em sua proposta metodológica, quanto ao grupo de 
professores de atuação. 

Com o retorno da professora efetiva de Geografia, uma nova confi-
guração se estabeleceu em 2013: atuar concomitantemente no PA dois pro-
fessores de Matemática de séries distintas (dos 4º. e 5º. anos), junto com a 
professora de Geografia (que também atuava nas duas turmas dos 5º anos). 
Ressaltamos que esse professor que atuava com as turmas de 5º anos, já 
havia vivenciado o PA nessa mesma perspectiva de trabalho em anos an-
teriores, então como estagiário do curso de licenciatura em Matemática da 
UFG, cursando as disciplinas Estágio Supervisionado I e II. Nossa equipe 
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naquele ano contava ainda com um aluno do curso de licenciatura em Ge-
ografia, que observava o trabalho do PA para a construção de seu Trabalho 
de Conclusão de Curso, sob a orientação da professora de Geografia. Por-
tanto, éramos três professores e um estagiário atendendo uma turma de 
aproximadamente 20 alunos, (sendo dez alunos de cada série), com idade 
variando entre nove e onze anos.

Os aprendizados nessa configuração foram diversos, percebemos que 
tínhamos várias demandas para equacionar: um grande número de alunos 
de ambas as turmas com necessidades especiais, sejam elas dislexia, pou-
ca capacidade de abstração, atraso cognitivo e déficit de aprendizado, TDH, 
TDAH4, entre outros. No desenrolar do semestre fomos percebendo outros 
desafios: equilibrar os conteúdos das duas séries numa mesma atividade e 
espaço físico; grande número de alunos na sala, o que acaba reproduzindo 
as aulas do período matutino; conciliar nossos horários para planejamen-
to das atividades. Sem esse planejamento coletivo, o professor preparava 
atividades que nem sempre atendia à proposta do projeto, o que gerou no 
grupo um choque de concepções. Esses sentimentos geralmente estão rela-
cionados, entre outros fatores, ao descompasso da teoria vivida nos cursos 
de formação e o cotidiano da cultura escolar, aos modelos de professores, a 
valores e crenças que o indivíduo traz consigo no decorrer da vida (Rocha 
et al, 2005), a preocupação em conciliar o rigor com a experiência científica 
(LOUREIRO, 1997). Ao final da 2ª escala (no fim do 1º. semestre), após 
refletirmos coletivamente sobre o que vivenciamos, decidimos separar as 
duas séries.

CONCLUSÃO

A partir dessa experiência concluímos que o PA de Geografia e Ma-
temática é um lugar de possibilidades de aprendizado numa dimensão dife-
rente do período ordinário, devido a vários aspectos, dentre eles podemos 
citar, por fazermos uso de temáticas articuladas em ambos campos de co-

4. Todos os termos utilizados nesse trabalho foram retirados de laudos obtidos no setor de psicologia do CEPAE. 
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nhecimento,  o que nem sempre é possível realizar no período regular das 
aulas; por sair do lugar comum do ensino de Matemática e Geografia em 
que essas disciplinas geralmente não dialogam, ficando em “gavetas”, pelo 
número reduzido de alunos por sala, o que reflete em uma maior partici-
pação nas aulas tanto do PA, quanto do período matutino e por fim, pelo 
modelo de atendimento mais individualizado ofertado aos alunos com dois 
professores. Nesse sentido, compreendemos que nosso projeto de atendi-
mento corrobora com o que Minguili et al (2001) pontuam, da prática pe-
dagógica como eixo articulador da formação de professores:

a Prática de Ensino e o Estágio Supervisionado deverão estar articulados 
entre si e com as demais disciplinas e áreas de formação docente, exigindo, 
pois, um trabalho não só articulado, mas sobretudo, de interdisciplinarida-
de e diálogo entre os diferentes campos do saber (p. 50).

Mais do que lugar de construção de saberes, o PA tem se constituído 
como espaço privilegiado de reflexão sobre a prática docente dos profes-
sores envolvidos que, ao longo desses quatro anos de projeto, se delineia 
como possibilidade de contraposição à racionalidade técnica à medida que 
desenvolve uma prática assentada na ação reflexiva dos docentes, no diálo-
go interdisciplinar, na integração entre universidade e escola pública, num 
lugar de busca de diálogo entre teoria e prática. Concluímos que o atendi-
mento nessa configuração contribui para o desenvolvimento profissional 
de todos os atores envolvidos nesse processo, particularmente na constru-
ção de uma visão crítica e complexa de mundo dos alunos.

Referências 

BOURDIEU, J. Esboço de uma teoria da prática: precedido de três estudos de etno-
logia Cabila. Oeiras: Celta Editora, 2002.

LOUREIRO, M. I. O desenvolvimento da carreira dos professores. In: Estrela, M. 
T(org.). Viver e construir a profissão docente. Porto: Porto Editora, 1997, p. 117-159.

MINGUILI, M. G., D. A. M. L., PIROLA, N. A., INFORSATO, E. C. Licenciatura 
em questão: a formação de professores para a educação básica em direção ao sécu-



I Seminário da Rede Internacional de Escolas Criativas - ANAIS  |   839    

lo XXI. In: Encontro Estadual Paulista sobre Formação de Professores, n. 7, 2001, 
Águas de Lindóia. Textos Geradores e Resumos. S. Paulo: UNESP, 2001. 214 p.

ROCHA, L. P.; FIORENTINI, D. O desafio de ser e constituir-se professor de ma-
temática durante os primeiros anos de docência. In: Reunião Anual da ANPED, n. 
28, 2005, Caxambú. Anais... Caxambú: ANPED, 2005.

SILVA, R. L. B.; ROCHA, L. P. Leitura de mundo, leitura de números: inter-relações 
entre a Geografia e a Matemática nas séries iniciais. In: Seminário de Institutos, 
Colégios e Escolas de Aplicação das Universidades Brasileiras, n. 7, 2011, Florianó-
polis. Anais... Florianópolis: UFSC, 2011.

ROSA, R. U.; JUNIOR, D. N. dos S.; LAHM, R. A. O recurso das imagens de satélite 
para o estudo do lugar do educando: uma experiência na área da matemática e da 
geografia. Experiências em ensino de Ciências. v.-2, n.-2, p 22-36, 2007.

MARQUES, C. F.; FERREIRA, F. F. de S.; RODRIGUES, J. A. M.; FURLAN, M. 
S. C.; DOMINGOS, R. F. Conexões entre a matemática e a geografia: proposta de 
um trabalho interdisciplinar na educação básica. In: ENEM, 11, Curitiba. Anais... 
Curitiba: UFPR, 2013.





I Seminário da Rede Internacional de Escolas Criativas - ANAIS  |   841    

Reflexões Sobre os Corpos – 
Corpo em Cena

Devanir Rodrigues de Oliveira (Devs Oliveira)1

Centro Educacional 11 de Ceilândia

A experiência realizada para esse processo respaldou-se na busca 
de possibilidades teatrais para a reflexão dos corpos. Cabe ressaltar que a 
análise que exporei aqui não é voltada às várias demandas que o corpo se 
insere, será, mais especificamente, às questões dos corpos transviados2.

Este trabalho foi realizado no Centro Educacional 11 da região ad-
ministrativa Ceilândia em Brasília no segundo semestre de 2009. Trabalho 
que foi bem acolhido pela administração da escola, no qual só participa-
ram do processo estudantes que realmente se interessavam em participar 
da proposta por meio da oficina de teatro.

O processo da oficina Reflexões sobre os Corpos - Corpo em Cena teve 
o objetivo de provocar inquietações corpóreas, levando as/os estudantes a 
perceberem seus corpos, cativando a reflexão sobre suas vivências. O intui-
to foi buscar o porquê de ainda hoje seus corpos causarem tantas inquie-
tações. Sendo assim, refletir o estranhamento que seus corpos transviados 
causam. Em meio a uma sociedade preconceituosa, patriarcal, percebo que 
discutir corpos que defrontam a hegemonia do discurso heteronormatiza-
do3 é entender que as problemáticas dos corpos não devem ficar à deriva, 
mas sim, ser refletida, visto que possuem vários corpos transviados que 

1. Formado em Educação Artística com Habilitação em Artes Cênicas pela Universidade de Brasília - UnB, é profes-
sor de teatro do Colégio Estadual do Criméia Oeste em Goiânia, realiza pesquisa sobre corpos trans e educação, 
projetista artístico-cultural, foi produtor cultural da UnB, tem experiência na área de coordenação e direção de 
eventos e atua também com direção teatral. Contatos: 55+(62) 84381005, devs.teatro@gmail.com.

2. Corpos que performam vivências não correspondentes às normas impostas socialmente. Por exemplo, pessoas 
que vivenciam a homossexualidade, a lesbianidade, ou a negritude. Transvia, neste contexto, refere-se a qualquer 
corpo que não se enquadre nos padrões imposto pela sociedade heteronormativa.

3. Heteronormatividade é a norma aceita nas relações da sociedade. Determina comportamentos, relações sexu-
ais e afetivas entre homens e mulheres, não aceitando outras relações vivenciadas, como por exemplo, a homos-
sexualidade ou qualquer outra situação que se encontra na transvia.
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procuram respostas às suas inquietações e, são privados de se manifesta-
rem. Pois a cultura do machismo prefere escondê-los, velá-los, colocar à 
deriva. Noto que os preconceitos são formas de reprimir o discurso, de es-
conder vivências, que por vezes, não querem ser escondidas, mas sim, pro-
curam os seus espaços, procuram a autonomia de seus corpos. A arte seria 
então, mediadora desse discurso neste processo. Com isso, concordo com 
Santos ao afirmar que “a arte é sem dúvida um dos mecanismos primeiros 
para que essas novas subjetividades se evidenciem. Através da possibilida-
de de criação de uma arte contestadora das imposições de gêneros, e num 
sentido mais amplo, diluidora das noções pré-estabelecidas de ‘verdade’”. 
(2008, p. 25)

Para isso, na oficina busquei principalmente trazer à tona as inquie-
tações dos/as estudantes, refletindo se é justo privarem-se de suas autono-
mias. O resultado da oficina foi uma breve cena de aproximadamente oito 
minutos. Embora curta, o tempo foi suficiente para provocar aos especta-
dores reflexões sobre a liberdade dos corpos, sempre tentando entender o 
porquê destes corpos serem aprisionados no silêncio, em maior parte, em 
algumas estruturas do núcleo familiar.

O TREINAMENTO

Ao sentar com os/as estudantes, percebi que muitos/as acreditavam 
que o objetivo era montar uma peça, distribuindo papeis, como geralmente 
acontece nas escolas. Expliquei a todas/os que não seria esse o trabalho. 
Expus que estava ali para dar início ao básico de treinamento de ator/atriz 
respaldando as problemáticas dos corpos. Refletir essas problemáticas é 
questionar identidades fixas que são impostas pela sociedade. “A tarefa é 
justamente formular, no interior dessa estrutura constituída, uma crítica 
às categorias de identidade que as estruturas jurídicas contemporâneas en-
gendram, naturalizam, imobilizam”. (BUTLER, 2008, p. 21/22)

Para realização da oficina, fiz uso do que chamo de teatro dos corpos 
transviados, esse fazer teatral consiste em colocar a transvia em cena, expor 
corpos não convencionais e refletir vivências corpóreas que não respondem 
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às normas dos corpos perfeitos, impostos por uma sociedade machista. A 
possibilidade de refletir corpos trans é a chance de compreender a tran-
sitoriedade, entender que os discursos da binaridade do gênero não são 
capazes de abarcar tal demanda. Para Belidson Dias “o trans é a categoria 
de análise privilegiada, porque ele abertamente problematiza, transgride 
e torna-se implacavelmente disruptivo dos assuntos e das identidades de 
gênero e sexualidade que seguem normas patriarcais”. (2009, p. 7-8)

Não acredito na anulação da atriz/ator para vivenciar absolutamente 
a personagem, isso seria impossível. Pois “aquilo que o ator [atriz] faz dian-
te do público não é representar, fingir esteticamente, mas um ato real: de 
coragem, de humanidade, de oferta” (FLASZEN, 1989, p. 30/31). O treina-
mento que propunha, considerava características físicas das/os estudantes, 
movimentos individuais que surgiam no processo, buscando mesclar essas 
imagens com os estímulos internos para compor a cena.

Deu-se início ao treinamento, no qual os/as estudantes da oficina 
seguiam a faixa etária entre 14 a 18 anos. Após o primeiro contato com a 
oficina, solicitei que fizessem comentários escritos sobre o que sentiram 
durante a experiência de cada encontro e que trouxessem no encontro se-
guinte. Embora as respostas, nos comentários escritos, terem sido reple-
tas de encantamentos, as/os estudantes admitiram em sala que para elas/
es não foi fácil realizar aqueles exercícios, pois muitos/as apareceram com 
os corpos doloridos no dia seguinte. Resultado de corpos não habituados 
aos exercícios físicos4. No entanto, as/os estudantes primaram em aprender 
novas técnicas, dizendo que pela primeira vez tiveram contato com o tra-
balho de atriz/ator. 

Os exercícios geralmente eram em grupo fortalecendo a noção de 
conjunto, causando aproximação entre eles/as. Com o passar do tempo a 
dedicação dos/as estudantes era algo surpreendente. O que chamou aten-
ção também foi o respeito que elas/es adquiriram pelo espaço, entre elas/es 
e a mim. Estudantes que não pertenciam aos mesmos círculos de amizades 

4. Para maior flexibilidade e controle para entender o lado emocional do corpo, iniciava o processo com um trei-
namento físico, para depois aprofundar nas análises emocionais. 
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começaram a se reconhecer entre si. Esse vínculo foi de extrema importân-
cia para desenvolver o processo.

O trabalho de treinamento voltava-se ao reconhecimento dos cor-
pos, tanto do corpo enquanto indivíduo, quando do corpo do outro.

ExPERIÊNCIAS DA CENA

No processo de finalização tivemos estudantes como Maria Júlia5, 
uma jovem de 18 anos que vive com ananismo e possui certa dificuldade 
para movimentos rápidos. Considero Maria Júlia a estudante mais dedi-
cada, aprendeu a reconhecer suas limitações e a não deixar que elas im-
pedissem em suas experimentações teatrais. João Albuquerque, um garoto 
negro de 17 anos, Elias Rodrigues, 15 anos, adolescente que vivencia a ho-
mossexualidade e Talia Araújo, uma garota que se relaciona afetivamente e 
sexualmente com outras garotas.

Para desenvolver essa etapa da oficina, pedi que me trouxessem in-
quietações. Comecei a dirigi-las/los e, a partir de suas inquietações, mon-
tamos a cena. Na montagem da cena, levei em consideração as colocações 
de Gusmão, onde a atriz/ator “oferece os conhecimentos de si mesma [mes-
mo], da arte e do ser humano para uma transformação do espectador, com-
binando fantasia [referente ao teatro] e vida” (GUSMÃO, 2000, p. 55) 

Elias apresentou, em um texto poético, relatos de como se sentia an-
tes de assumir sua orientação sexual e do momento em que se encontrava 
atualmente. Maria Júlia expôs as prisões que a incomodava em sua própria 
casa, como por exemplo, a mãe não permitir que ela transite, até mesmo 
para escola, sem a presença de um/uma acompanhante, contudo Maria 
Júlia já conquistou essa independência no espaço escolar.  João ressaltou 
a tristeza que sentia por existirem pessoas que, mesmo vivendo em um 
mundo que todos/as são diferentes, não respeitam as vivências dos/as pró-
ximos/as. Esses textos foram distribuídos entre os/as estudantes e cada um, 
de forma não linear, nem sempre fazendo uso de seu próprio texto, faziam 

5. Utilizo pseudônimos para não expor os/as estudantes. 
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as falas, executando uma performance corpórea em simetria ou não com 
o/a colega. Junto às músicas selecionadas para esse processo, montamos a 
cena.

Apresentamos a cena para pessoas da administração da escola, pro-
fessores/as e para alguns/as estudantes. A cena emocionou muitos/as 
dos/das que estavam ali presentes. Para concluir o processo, fizemos um 
breve debate com o púbico. Um dos professores expôs que, mesmo que não 
houvesse falas, os corpos dos/as estudantes em cena já demonstravam suas 
inquietações, refletindo as transvias em questão. A professora de artes cê-
nicas da escola disse que nunca tinha conseguido tirar expressões tão ver-
dadeiras daquelas/es estudantes para uma montagem teatral, e, que nessa 
oficina, eles/as conseguiram o que antes nunca tinha visto. Uma das profes-
soras informou sobre a mudança de comportamento dos/as estudantes. Se-
gundo ela, desde que esses/as começaram a fazer a oficina, pareciam estar 
mais afetuosos com seus colegas e professores/as da escola, principalmente 
a estudante Talia, que era considerada estudante rebelde.

O depoimento mais emocionado foi o da mãe do estudante Elias, 
também professora da escola, expunha que compreende a necessidade do 
filho para a liberdade que ele procura, porém, diz não está preparada para 
lidar com essa liberdade. Ressalta que muitas vezes teve que ir a busca do 
filho pelas madrugadas. Mas indaga que mesmo impedindo essas noites 
não propícias para um adolescente, às vezes se sentia incapacitada de suprir 
a necessidade de liberdade do filho por questões financeiras, como quando 
ele quer ir ao cinema, mas ela não tem dinheiro. Ela admitiu que precisa 
encontrar meios sadios para não deixar o filho se sentir tão preso.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com este trabalho, acredito que consegui alcançar os objetivos da 
oficina. Os/As estudantes não só obtiveram um bom resultado em cena, 
como também adquiriram confiança para desenvolver um pensamento crí-
tico sobre as problemáticas dos corpos. Além de conseguir fazer que essas 
problemáticas também sejam refletidas pelo público.    
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O intuito do trabalho era mostrar que os corpos que transviam não 
devem ser colocados de lado, mas sim, pensados dentro das instâncias de 
nossa sociedade. Principalmente no ambiente escolar, onde o preconceito 
é tão reproduzido.

A escola é um ambiente de vivência que deve compreender as di-
ferenças e resguardar o direito que todos/as possuem de livre expressão. 
No entanto, nem sempre é isso que ocorre, creio ser por esse motivo que 
muitos/as, no processo ou no público, ressaltaram a importância de traba-
lhos como este em ambientes escolares. A necessidade de mudar esse qua-
dro é de suma importância para aquelas/es que transviam e conseguiremos 
atingir esse ponto quando realmente houver um esforço maior do Estado 
para a formação constante dos/as professores/as em função do respeito às 
diferenças.     
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Respeito no trânsito é bom 
e criança  gosta!

Maria Veima Donassan1

Edna Marchini2 

RESUMO

Reflexão sobre a necessidade de uma ação efetiva em virtude do trânsito caótico e as atitudes 
agressivas dos adultos, afetando diretamento todas as criancas 

Palavras-chave: manifestação de sentimentos, comportamentos,  roda de conversa

INTRODUÇÃO

O trânsito gerado pelo horário de entrada e saída de escolas sempre 
é caótico. Especialmente em São Paulo. Especialmente na nossa escola, por 
sua localização peculiar e fatores do entorno: rua muito estreita, mão dupla, 
vizinhança idosa, poucas vagas para estacionar, muitas portas de acesso a 
garagens, uma curva de 90 º bem no meio, carros parados dos 2 lados. Con-
vivemos com essa situação por 10 anos - já estávamos, de uma certa forma, 
acostumados.

Até o momento em que começamos a notar declarações das crianças 
para suas professoras, relatando acontecimentos incômodos entre pais e 
pais, pais e vizinhos; analisando comportamentos pouco educados dos pais 
e relatando até linguajar inapropriado proferido num momento de bastante 
fúria. “Prô, meu pai brigou com o vô da casa porque parou o carro só um 
pouquinho na porta dele.”, “Nossa prô, o moço do outro carro falou um 
palavrão pra minha mãe!”, “Prô, meu pai brigou hoje aqui na entrada da 
escola, fiquei com medo!Achei que o moço fosse bater no meu pai!” foram 
algumas das muitas colocações das crianças. Não podíamos deixar as crian-

1. Diretora Pedagógica - Escola Tarsila do Amaral – Berçário e Educação Infantil

2. Diretora Geral - Escola Tarsila do Amaral – Berçário e Educação Infantil
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ças expostas a essa situação e não tentar ao menos fazer alguma coisa para 
diminuir essa ansiedade nos pequenos.

Mas seria possível elaborar um projeto que trouxesse um resultado 
positivo e impactante para todos os públicos envolvidos – sem falar dura-
douro? Seria possível sermos um agente de mudança para pais, vizinhos e 
até para a comunidade, sem causarmos qualquer constrangimento ou des-
conforto? Seria possível ainda atingirmos os objetivos educacionais, traba-
lhando de forma multidisciplinar e criativa, desenvolvendo e estimulando 
as capacidades das crianças? 

Foi!
Iniciamos o projeto promovendo rodas de conversas mediadas pelas 

professoras, acompanhadas pela psicóloga, pedagogas. As crianças pude-
ram fazer seus relatos, expor seus sentimentos, discutir cada tópico com os 
amigos e elaborar propostas de melhorias, dentro da sua visão de mundo. 
Foram inúmeras conversas sob as jabuticabeiras, coletando dados e anali-
sando o cenário. 

As crianças foram estimuladas a irem para a rua em companhia da 
equipe da escola, fazerem observações sobre o movimento, contagem dos 
automóveis estacionados e que transitavam, instigando a observação e aná-
lise, além de elementos de escrita e matemática. A mesma atividade foi feita 
no drive-thru, dentro da escola.

Partiu das crianças a ideia de convidarmos os vizinhos para um “lan-
chinho” na escola, preparado por elas, para conversarem. 

Seguindo o planejamento, o primeiro passo era a elaboração e con-
fecção do convite, onde as crianças puderam praticar a escrita e habilidades 
artísticas, acompanhadas pela professora de artes. O texto e arte ficaram a 
cargos da imaginação e criatividade dos pequenos.

Em paralelo, sob a supervisão da nutricionista, as crianças elabora-
ram o cardápio, selecionaram os ingredientes e pesquisaram na horta da 
escola quais estariam disponíveis no momento do preparo. 

Também elaboraram um roteiro com os tópicos a serem abordados 
e perguntas a serem feitas. Nesse encontro, as crianças teriam a oportuni-
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dade de interagir com pessoas “estranhas” numa situação não-social, assim 
desenvolvendo habilidades interpessoais, negociação e o escutar.

Os pais foram informados da existência do projeto e foram, de forma 
contínua ao longo do processo, sendo informados do andamento de cada 
etapa, envolvendo e conscientizando as famílias do trabalho que estava sen-
do desenvolvido. Desta forma, buscamos também a sensibilização dos pais 
a fim de alcançarmos os objetivos de forma mais efetiva e perene.

Em companhia das professoras, os convites foram entregues pelas 
crianças aos vizinhos, que os receberam com carinho e atenção. Foi uma 
grata surpresa o envolvimento dos vizinhos com a causa.

No dia do encontro, as crianças prepararam os itens propostos no 
cardápio, organizaram a mesa, colheram flores para embelezar o ambiente  
e se preparam para receber os convidados. 

Foi uma conversa rica, de troca de impressões tanto das crianças 
como dos vizinhos, levantando assuntos para discussão, defendendo seus 
argumentos, sensibilizando as partes e trazendo para debate os pontos mais 
sensíveis. O resultado foi extremamente positivo, os convidados entende-
ram a proposta da escola, acolheram as falas das crianças com afetuosidade,  
trazendo elementos novos e pontos de vista diferentes, permitindo uma 
análise mais ampla – o que, em última instância, permitiria resultados mais 
efetivos.

Serviram os quitutes e sucos preparados, orgulhosos do feito e rece-
beram elogios.  Crianças...

Num segundo momento, as crianças deixaram a sala e a discussão, 
mais profunda e acalorada, seguiu entre os vizinhos e a equipe de esco-
la, ambos levantando os pontos críticos, analisando possíveis soluções em 
busca de uma convivência mais pacífica. O saldo foi muito positivo, com 
uma vasta lista de sugestões e pontos a serem considerados.

O próximo passo, por sugestão dos alunos, foi a elaboração de uma 
norma escrita que regulasse a entrada e saída, definindo o papel de cada 
um, bem como seus limites. Tal documento foi elaborado levando em con-
ta todas as sugestões (só as factíveis, deixemos claro) e enviado para todos 
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os envolvidos, incluindo os vizinhos, revisarem, criticarem e validarem. 
Como resultado, tínhamos gerado um documento com 21 itens que esta-
belece a forma como os carros iam circular na rua, onde e como estacionar 
e como eram os procedimentos no drive-thru dentro da escola, incluindo o 
que era esperado também das crianças no que diz respeito ao seu compor-
tamento como passageiro. Conseguimos um “de acordo” de todos – escola, 
vizinhos, pais e alunos – assumindo o compromisso de seguirem as regras 
e zelarem pelas normas.

Em paralelo, a escola começou o projeto de adequação física, com a 
construção de um segundo portão de acesso para automóveis, proporcio-
nando um fluxo de circulação fluido dos automóveis, bem como um acesso 
exclusivo para pedestres.

Mais um passo importante era colocarmos em prática as normas 
com pais e alunos no drive-thru, através de uma experiência vivencial. Na 
aula de artes, as crianças construíram e decoraram seus “carros” feitos com 
grandes caixas de papelão – incluindo grandes alças para os pais poderem 
portá-las de forma cômoda. Também foram elaboradas lindas placas de 
sinalização, com criação e execução dos alunos, para reforçar aos pais as 
principais regras do drive-thru.

Aproveitamos a comemoração do Dia dos Pais na escola para prati-
carmos o novo funcionamento do drive-thru. Os pais deveriam entrar na 
escola pelo drive com seus carros de caixa, com seus filhos em companhia, 
executar o percurso e efetuar o procedimento de descida da criança. As 
placas de sinalização elaboradas pelas crianças decoraram o trajeto, refor-
çando ainda mais as novas normas.

Foi um sucesso, com a participação de todos os pais e crianças e uma 
grande diversão para todos e ainda tivemos a oportunidade de trabalhar e 
desenvolver uma infinidade de habilidades para as crianças: oral, escrita, 
matemática, lógica, artes, nutrição, culinária, coordenação motora, convi-
vência, moral, ética, planejamento, negociação, argumentação, criativida-
de, habilidades interpessoais, consciência corporal, solidariedade, respeito, 
regras, colaboração.
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O efeito positivo de todo o projeto é visível. A redução da ocorrência 
de pontos de atrito entre pais e vizinhos tornou a convivência mais pacífi-
ca – um pouco mais de tolerância por parte de vizinhos, mais respeito por 
parte dos pais ao espaço dos vizinhos.   

A escola fica numa posição mais tranquila - com mais segurança 
para seus alunos e pais, menos desgastes com os vizinhos – inclusive cum-
prindo seu papel social de agente promotor de mudança na comunidade.

Como resultado tangível, as normas ficam de legado para todos os 
pais e alunos que ainda venham a fazer parte da escola, num processo de 
aprimoramento e adequação contínua. 

As crianças estão mais conscientes das regras de trânsito, sabem exa-
tamente que é esperado delas – cumprem e cobram o cumprimento das 
regras. 

O projeto teve início em 2013 e se desenvolveu durante todo o  ano, 
terá  continuidade em 2014, enfocando a conquista de valores referentes às 
relações humanas, elaborando ações envolvendo as crianças, os Pais mo-
toristas ou não, familiares, passageiros e pedestres. Em relação às crianças, 
buscamos sensibilizá-las quanto à importância de agir com consciência e 
responsabilidade no ato de transitar dentro e fora do espaço escolar, ten-
do como respaldo a aquisição de valores, posturas e atitudes na conquista 
de um ambiente solidário e pacífico, uma vez que o trânsito não necessita 
somente de leis e normas, mas também de amor à vida, solidariedade, e 
respeito ao próximo.

FUNDAMENTAÇÃO

A prática pedagógica necessita de suporte teórico para legitimar a 
construção do conhecimento, e nesta direção, o projeto tem como base os 
Parâmetros Curriculares Nacionais relacionando a questão à Ética, nas Di-
retrizes Nacionais de Educação para o Trânsito, além das idéias de Paulo 
Freire e dos fundamentos teóricos de Vigotsky.
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Conforme Freire (2000), precisamos cultivar “a escola em que se 
pensa, em que se atua, em que se cria, em que se fala, em que se ama, a 
escola que apaixonadamente diz sim à vida. (p 34).

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais Parâmetros Curricu-
lares Nacionais (2001), explorar o tema ética diz respeito às relações huma-
nas presentes no interior e exterior da escola, posto que esta não é uma ilha 
isolada, mas sim ocupando um lugar importante nas diversas comunidades 
envolvendo as famílias dos alunos. A escola precisa estabelecer uma relação 
entre ética e trânsito estimulando, dessa maneira, a reflexão da criança so-
bre sua conduta e a dos outros, a partir de valores e princípios que norteiam 
o cotidiano, tais como: respeito, diálogo, solidariedade e justiça. 

Segundo as Diretrizes Nacionais de Educação Para o Trânsito (2009) 
é mister superar a concepção reducionista de que educação para o trânsito 
é apenas a preparação do futuro condutor e para estabelecimento de um 
programa de Educação para o Trânsito a escola deve criar condições que 
favoreçam a observação e a exploração do ambiente, a fim de que as crian-
ças percebam-se como agentes transformadores e valorizem atitudes que 
contribuam para sua preservação; desenvolver atividades e brincadeiras re-
lacionadas ao trânsito utilizando diferentes linguagens - artística, corporal, 
oral e escrita; proporcionar situações, de forma integrada, que contribuam 
para o desenvolvimento das capacidades de relação interpessoal, de ser e de 
estar com os outros e de respeito e segurança no espaço público, envolven-
do a família e a comunidade nas ações educativas desenvolvidas.

Para Vigotsky (1998) “a função primordial da fala é a comunicação, 
o intercâmbio social”. Assim, propiciamos no ambiente escolar o caráter 
dialógico valorizando as experiências dos educadores e das crianças respal-
dados na troca de experiências. Acreditamos que o caráter sociocultural do 
processo de conhecimento nos faz pensar num educando social e históri-
co, e que, por isso mesmo, deve ser estimulado à criação e à autonomia, e 
ainda, segundo Saturnino de La Torre, o meio escolar é uma sociedade em 
miniatura. Nele, repercutirão as tensões sociais. As finalidades  educati-
vas serão um reflexo dos valores que a sociedade mantém. Por outro lado, 
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a sociedade futura será condicionada pela educação das gerações jovens. 
Nessa “caixa preta”,que é a educação, ocorrerá, então um processo dinâmico 
e transformador.

NOTA ExPLICATIVA

Escola Tarsila do Amaral, instituição particular de educação infan-
til, fundada em 2006, atende atualmente 300 crianças, na faixa etária de 4 
meses a 5 anos de idade. Localizada no bairro Água Fria, zona norte de São 
Paulo, está inserida em um casarão antigo,em uma área de 2000m2, com 
muitas árvores frutíferas, especialmente jabuticabeiras.

O Projeto foi trabalho com os alunos de 1 ano aos 5 anos, sob a di-
reção pedagógia de Maria Veima Donassan – e-mail: veima@escolatarsila-
doamaral.com.br e direção geral de Edna Marchini – e-mail:Edna@escola-
tarsiladoamaral.com.br
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Sequência didática com o uso de livro literário: 
Morreu tio Érico! Rubião ficou rico!

Simone de Paula Rodrigues Moura1

Bárbara Mônica Alcântara Gratão Rodrigues2

Segundo Schneuwly, Dolz e colaboradores (2004) a base de uma 
sequência didática obedece a um esquema composto por apresentação da 
situação; produção inicial; módulos; produção final. Ao elaboramos esta 
sequência tivemos o cuidado de colocar em evidências todas as etapas cita-
das pelos autores já mencionados.

O tempo de duração da sequência foi somente dois dias devido ao 
acúmulo de atividades presentes em sala de aula já prevista durante o mês. 

Primeiro dia:

Apresentação da situação: Durante esta etapa a professora esclare-
ceu aos alunos que a leitura desse livro será a mola mestre para a aprendi-
zagem de como produzir um classificado. Discutindo a função do mesmo. 

No primeiro momento a professora colocou uma máscara de gato 
para apresentar o livro aos alunos. A capa do livro foi utilizada para estimu-
lar a curiosidade. Foi solicitado a todos os alunos a observação da imagem 
para que conseguissem  responder os seguintes questionamentos:  qual é o 
título do livro, nome da autora, ilustrador, nome da coleção, editora, ano de 
publicação, etc.

Em seguida, os alunos foram levados a reflexão das hipóteses: de 
quem é a imagem da capa; sobre o que vai falar a história; onde se passa a 
história; que tipo de animal é o personagem da capa; qual a expressão dele; 

1. Pedagoga, mestrado em Sociedade, Tecnologia e Meio Ambiente da UniEvangélica, professora do Curso de 
Pedagogia da UniEvangélica e professora da Secretaria Municipal de Anápolis, ensino básico. simonepaularodri-
gues@gmail.com

2. Professora no Centro de Formação de Professores (CEFOPE) barbaragratao@gmail.com
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será que é um conto de fadas, um livro de poesias, uma fábula ou uma his-
tória fictícia/inventada (explicação do significado desta palavra)? 

Hora da Leitura: 
Livro: Morreu tio Eurico! Rubião ficou rico! - Lilian Sypriano.

A professora fez a leitura da história com entonação adequada, ges-
tos e atitudes condizentes com o que estava escrito. Fez interrupções para 
questionar os alunos: O que achava que iria acontecer? Quais as qualidades 
de Rubião no começo da história e depois que ficou sabendo da herança? 
Por que ele mudou seu comportamento? 

Depois a professora parou a leitura do livro em: “Finalmente o gran-
de dia chegou.” Explicou que esta história seria contada em dois capítulos, 
pois o caminhão com a herança de Rubião atrasou, teve um problema na 
estrada. 

Os alunos ficaram curiosos e insistiram para terminar toda a história.
Durante a roda de conversa os questionamentos foram realizados 

para ver o nível de compreensão dos alunos tais quais: 

•	 Onde acontece a história?

•	 Como ficou Julinho após a mudança de comportamento de 
Rubião?

•	 O que ele deixou de fazer para Liloca Gatoca?

•	 Porque ele não engraxava mais os sapatos do vovô Antônio 
Gatônio?

•	 Porque vinham pessoas de todos os lugares falarem com Rubião?

•	 Quais os planos de Rubião com a herança?

•	 Qual o meio de comunicação usado para avisar que tio Eurico 
morreu?

•	 As cartas do advogado de tio Eurico, tinham qual objetivo?

•	 Como Rubião se comportou ao receber a carta?

•	 Você concorda com a mudança de comportamento de Rubião?
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•	 Quantos dias faltam para a herança chegar?

•	 O dinheiro é muito importante em nossas vidas? Por quê? 

•	 Se você ganhasse um tesouro, o que compraria?

Em Ensino Religioso realizou-se uma conversa informal sobre a va-
lorização das pessoas pelo que elas são e não por aquilo que elas possuem. 
E quem tem deve tratar o próximo com respeito e consideração. Dinheiro 
é importante, mas não é tudo.  Comentar sobre o dinheiro que usamos em 
nosso país.

Em Artes confeccionamos a dobradura da Casa Amarela onde Ru-
bião morava e também a dobradura do gato Rubião. 

Em seguida a professora levou um jornal com vários classificados 
para que os alunos lessem e entendessem a função do gênero textual, obser-
vando a organização dos classificados;  como os anúncios são publicados; o 
tipo de texto necessário aos anúncios; etc.

Foi realizado com a turma uma  roda de conversa com alguns anún-
cios de classificados  dentro de uma caixa. Pediu para cada aluno retirar 
um anúncio e ler em voz alta para a turma. Em seguida, fez alguns questio-
namentos: O que acabou de ler? Já  leu esse tipo de texto em algum lugar? 
Conhece o nome desse texto?

Após a análise dos vários classificados a professora  sugeriu a mon-
tagem de um mural escolar de anúncios  classificando-os em: venda, troca, 
compra, procura-se, etc.

Os alunos gostaram bastante da realização desta atividade.
Em Língua Portuguesa e Matemática realizamos  uma lista de coisas 

que Rubião planejou comprar, em forma de tabela: Roupas novas – fazenda 
– navio – avião – mansão – carro novo – viagem fazendo a todo momento 
reflexão sobre a  análise fonológica das palavras da tabela. 

Várias questões foram levantadas aos alunos: Se você estivesse no 
lugar de Rubião, qual dos itens compraria? 

Realizamos uma votação e preenchemos a tabela com as preferências 
dos alunos. Em seguida, construímos um gráfico com os dados após a aná-
lise do item preferido e do  menos preferido. 
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Executamos a leitura e interpretação da tabela e do gráfico.
Após a análise do gráfico partimos para o segundo elemento do es-

quema, a primeira produção do classificado. 
Deixamos os alunos se expressarem e com produto mais votado ela-

boramos um classificado de venda sendo a professora a escriba, permitindo 
a avaliar os conhecimentos dos alunos em relação ao gênero proposto.

Segundo dia 

No segundo dia da sequência iniciamos com uma caça ao tesouro. 
Os alunos amaram. O tesouro foi um  livro.  
Após a caça ao tesouro continuamos a história: A herança chegou..
A Professora providenciou um caminhão colocando alguns livros 

dentro dele: literatura, didático, pesquisa, ou outros. Cobriu com tecido, e 
quando foi o momento do caminhão chegar, pediu para um funcionário da 
escola entrar com o “caminhão” coberto. Só descobriu quando leu a parte 
da chegada da herança.

Na leitura do final da história a professora utilizou-se da mesma es-
tratégia da 1ª parte, fez suspense, circulou entre os alunos, interrompendo 
a leitura questionando os alunos. 

Após o término da história analisou com os alunos a reação de Ru-
bião ao ver o que havia no caminhão e questionou: Depois de algum tempo 
Rubião mudou de opinião, por quê?

Releia a manchete do jornal:
“E na manhã seguinte, o jornal dizia assim...”  
“Com toda certeza, aquela era uma imensa riqueza. Porque além de 

muita alegria, trouxe grande sabedoria”.    
Propôs aos alunos o registro dos dados e ilustração da história lida 

no Projeto Ler por Prazer. Ilustrando o verdadeiro tesouro que Rubião re-
cebeu como herança.

Na produção coletiva elaboramos um anúncio falando sobre os ser-
viços gratuitos prestados pela Casa Amarela. Sem esquecer das característi-
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cas, bem como de alguns dados como: nome, telefone, endereço e imagem 
do anúncio. 

Na produção final a professora propôs aos alunos que  produzissem 
um anúncios de sonho. Assim como Rubião, você deve ter sonhos... Conte 
quais são eles realizando a tarefa: Produzindo... Meus sonhos. Com ajuda 
de seus pais, escreva um texto falando quais são seus sonhos em forma de 
um classificando não se esquecendo das características, bem como de al-
guns dados como: nome, telefone, endereço e imagem do anúncio.   
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Shantala: cuidando de si, do outro e 
ressignificando o toque

Danielle Maria de Oliveira Mesquita1 
SME Goiânia - CEI Creche Luigina

A massagem em bebês e crianças vem sendo cada vez mais popular 
em todo o mundo e cresce a cada dia o número de pesquisas científicas 
que objetivam comprovar os benefícios do toque terapêutico em bebês e 
crianças, mas há um aspecto que transpõe as pesquisas científicas e suas 
comprovações: o fortalecimento do vínculo na relação adulto-criança e na 
relação criança-criança, que são beneficiados pelo toque, se constituindo 
como momento especial oferecendo a oportunidade de contato físico mais 
prolongado com o bebê. O toque carinhoso é a melhor forma de aproxima-
ção entre bebês e seus pares (outros bebês, adultos e/ou crianças maiores) 
transmitindo amor e carinho através das mãos. Esse contato ajudará muito 
a conhecermos o corpo do bebê, como este se comunica, o que quer nos 
dizer e o que precisa. 

O cuidar entendido em seu sentido pleno, como sendo ao mesmo 
tempo cuidar de si e do outro, (BOFF, 1999) atendendo ás necessidades 
biopsicossociais do bebê e das crianças, ainda é um campo incipiente na 
Educação Infantil, assim como o toque terapêutico, que dentro do espaço 
educativo é também algo novo, por isso não existem muitos estudos con-
clusivos sobre o tema e seus resultados no âmbito do ensino regular, mas 
é sabido que o toque garante às crianças, dentre outras coisas, a atenção 
individual e o afeto, essenciais neste tempo de vida. Nosso objetivo aqui é 
fazer um relato de duas experiências significativas nas quais a massagem 

1. Pedagoga, FE/UFG, Especialista em Educação Infantil, FE/UFG Mestranda em Educação na PUC – Goiás, Pro-
fessora regente efetiva na Rede Municipal de Ensino de Goiânia. Exerce seu trabalho em CMEIS do município 
atuando principalmente em agrupamentos de 0 a 3 anos, verticalizando seus estudos e pesquisas à temáticas 
relacionadas a esse tempo de vida.  
Contato/ e-mail: mariadanielle@gmail.com
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como dispositivo pedagógico, de resignificação do toque e para proporcio-
nar vivências significativas que estimulem a interação , a sociabilidade das 
crianças e principalmente o cuidado de umas com as outras.

  Nos dois momentos, aqui relatados, o tipo de toque escolhido foi 
o proporcionado pela  Bal-Abhyanga, mais conhecida no ocidente como 
Shantala, uma ramificação da  massagem ayruvédica, que pertence à mi-
lenar medicina tradicional indiana, oriunda da cidade de Kerala no sul da 
Índia. Não se sabe ao certo quando e como começou a ser praticada, po-
rém começou a ser difundida no ocidente na década de 1970 após o livro 
SHANTALA, do obstetra francês Frédéric Leboyer.  .

Em diversos momentos da ação educativa podemos inserir o toque 
em nossas ações com bebês e crianças inseridas no contexto da Educação 
Infantil. A prática da Shantala nos ajuda a assegurar alguns dos direitos das 
crianças e o principal deles é: o direito de ser criança e ser respeitado como 
sujeito de direitos desde a mais tenra idade, ou seja o direito de ser criança 
e viver a infância tendo momentos individualizados de atenção. Como cita 
o documento do MEC: “Critérios para um atendimento em creches que 
respeite o direito fundamental das crianças” é importante que nós adultos 
mediadores do processo educativo, assegurarmos:

[...] promover relações que possibilite à criança construir sua identidade , 
à medida que se iguala e se diferencia do outro, lide com emoções, favore-
cendo também a identidade do grupo (...) sendo necessário um olhar atento 
e sensível do profissional para que a criança e todos do grupo sintam-se 
acolhidos.” (2004, p.24)

À medida que a massagem infantil passa a fazer parte da rotina 
e da prática pedagógica, propiciamos uma integração individualizada 
entre crianças/adultos, favorecendo o desenvolvimento da afetividade e 
das relações interpessoais. O autoconhecimento também é privilegiado, 
pois através do toque o bebê e a criança pequena descobrem a orelha e 
o que sente quando essa parte de seu corpo é tocada. E quando a criança 
se descobre experimentando sensações agradáveis, respeito e carinho, 
favorecendo as relações com as outras crianças. Além dos aspectos acima 
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citados a massagem infantil também auxilia na relação criança–criança, 
permitindo contatos afetivos, o cuidado com o outro e até mesmo a solução 
de conflitos nas relações interpessoais. Em algumas instituições onde as 
crianças recebiam a massagem, notou-se que as mesmas voluntariamente 
começaram a praticar a massagens uns nos outros, promovendo um 
momento de relaxamento e grande troca afetiva.                                   

Para oferecermos este universo tão rico às nossas crianças, é essen-
cial que o educador- facilitador / mediador do processo de aprendizagem- 
seja sensível para cada pequeno sinal da criança. Sendo necessário acolher 
as crianças e motivá-las para realização da atividade, o que inclui preparar 
o ambiente, cantar uma música, contar uma história e outros dispositivos 
que nos aproximem das crianças e que ampliem o universo cultural das 
mesmas. Nosso primeiro contato com a cultura e a linguagem é através do 
tato, do toque, as contrações uterinas que precedem o nosso nascimento 
são uma espécie de massagem que estimula e prepara o corpo do bebê para 
o momento do nascimento e talvez por isso as crianças demonstrem gostar 
tanto do contato com a pele, que seus pais e /ou cuidadores oferecem du-
rante as atividades rotineiras. Essas atividades são essenciais no desenvol-
vimento do vínculo entre a criança e os adultos que com ela se relacionam.                             

Ao inserirmos a massagem na rotina de cuidados com os bebês e 
crianças, oferecemos uma forma saudável e muito rica de desenvolver as 
emoções, muito intensas nesta fase da vida. A separação da mãe, que deixa 
o bebê na creche e sai para trabalhar, causa na criança tensão muscular 
e emocionalmente, ansiedade, medo, angústia, ao recorremos à Shantala, 
nós acolhemos e aconchegamos a criança proporcionando a criança rela-
xamento físico, segurança emocional. Quando a massagem é aplicada re-
gularmente ela reduz o nível de cortisol – hormônio que causa o stress e ao 
mesmo tempo ela aumenta a endorfina, que podem reforçar as sensações 
de calor, amor, amizade, pertencimento, dando à criança sensação de extre-
mo conforto e bem-estar. Em seu livro Loving Hands (Em português: Mãos 
amorosas) Frederick Leboyer escreveu o seguinte poema, que traduz muito 
do que a massagem pode fazer pelas crianças:
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“Nutrir a criança? Sim. Mas não só com o leite. É preciso pegá-la no colo. É 
preciso acariciá-la, embalá-la. E massageá-la, alimentos tão indispensáveis, 
senão mais, do que vitaminas, sais minerais e proteínas. Se for privada disso 
tudo, do cheiro, do calor e da voz que ela conhece bem, mesmo cheia de 
leite, a criança vai-se deixar morrer de fome”. (ano, pg)

Neste viés realizamos apresentamos aqui duas vivências significa-
tivas realizadas com crianças inseridas no contexto da Educação Infantil 
Pública no município de Goiânia, vale destacar que a proposta pedagógica 
deste município, concebe a criança como um sujeito de experiência subje-
tiva, um ser histórico, social e de classe (SIQUEIRA, 2012, p. 95-99), e pro-
tagonista de sua história, e a proposta que mais se adéqua a essa concepção 
são os projetos de trabalho (BARBOSA, HORN, 2008). No ano de 2011 re-
alizamos o projeto desacelerando, com bebês em idades entre onze e vinte 
quatro meses, atendidos em período integral (das 7 h às 18 h) em um CMEI 
da Capital que foi realizado a partir da escuta das crianças, pela observa-
ção das ações comunicativas muitas vezes, expressadas das mais diferentes 
formas, já que o bebê se manifesta principalmente com e pelo seu corpo. 
COUTINHO(2010) nos esclarece acerca desta especificidade afirmado que 
o corpo do bebê é :

[...] um corpo que fala que comunica a todo o momento, que convoca o 
outro para uma determinada ação. É um corpo que desloca-se,que aquieta, 
que abaixa-se, deita-se, que busca determinados objetos. É um corpo comu-
nicante, um corpo brincante, um corpo pulsante. Na relação entre as crian-
ças a dimensão corporal ocupa um lugar bastante importante, um corpo 
não ‘é’ apenas um dado biológico, mas ele ‘está’ em constante comunicação 
e relação com o mundo social.

Neste sentido, através da massagem, demos voz ao corpo dos bebês, 
proporcionando não só um momento privilegiado para suas ações comu-
nicativas, como também acolhimento, relaxamento e cuidado. O proje-
to em sua totalidade consistia em desacelerar a rotina, tentando fazer da 
mesma um momento menos pragmático e a permanência destes pequenos 
cidadãos algo mais prazeroso e sutil, onde a ausência da família não seja tão 
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penosa e complicada para os mesmos. Iniciamos a proposta , oferecendo ás 
crianças a massagem uma vez ao dia, nem todas aceitavam todos os dias, 
e seus desejos e necessidades eram respeitados. Com o passar do tempo, 
percebemos que a prática havia sido apropriada por eles, sendo que a mas-
sagem não era mais só oferecida pelas professoras às crianças, as crianças 
começaram a massagear umas ás outras e o choro, as mordidas, as manifes-
tações de insatisfação diminuíram consideravelmente.

A segunda experiência que relataremos foi realizada com crianças 
de cinco anos , também inseridas em um CMEI da capital goiana ao assu-
mirmos a regência do agrupamento EF na instituição, percebemos que as 
crianças geralmente se tocavam para se agredir , o toque como demons-
tração de carinho quase não era observado, a partir da roda de conversa 
as crianças começaram a expressar oralmente seus conflitos: “Não gosto 
quando você me bate.” ,” Não quero que você puxe os meus cabelos”, a partir 
de então começamos a ressignificar o toque, demonstrando outras formas 
de se aproximar do colega, mais uma vez a Shantala se configurou como 
um dispositivo essencial neste processo de ressignificação e significação das 
relações interpessoais.  Muitas das crianças inseridas no agrupamento de 
cinco anos tinham na instituição irmãos mais novos, inseridos no agrupa-
mento de um ano, já que se tratava de uma instituição grande, muitas vezes 
os irmãos não se encontravam durante quase todo o dia, então as crianças 
fizeram a proposta de irmos visitar os menores,deste desejo surgiu á idéia 
de visitá-los e oferecer massagem aos mesmos. A proposta se consolidou 
como uma prática constante aproximado as crianças maiores das menores 
e principalmente fortalecendo os vínculos familiares. Quando a criança se 
descobre experimentando sensações agradáveis, respeito e carinho, as rela-
ções consigo e com as outras crianças são favorecidas: um dos integrantes 
do grupo se aproximou de mim um dia e disse: “- Estou ficando nervoso 
com o meu colega, faz uma massagem na minha mão para o meu coração 
não bater tão forte?” Ou seja, além de propiciar autoconhecimento do cor-
po e dos sinais emitidos por este na exposição á determinadas emoções, a 
técnica promove o fortalecimento do vínculo afetivo entre os pares e as-
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sim a constituição do grupo enquanto grupo, permitindo contatos afetivos, 
o cuidado com o outro e até mesmo a solução de conflitos nas relações 
interpessoais.

À medida que a massagem infantil passa a fazer parte da rotina e 
da prática pedagógica, propiciamos uma integração individualizada entre 
crianças/adultos, favorecendo o desenvolvimento da afetividade e das 
relações interpessoais. O autoconhecimento também é privilegiado, pois 
através do toque a criança ressiginifica e amplia o conhecimento que tem 
de cada uma das partes do corpo , quando esta é tocada. Quando a criança 
se descobre experimentando sensações agradáveis, respeito e carinho, as 
relações consigo e com as outras crianças são favorecidas: um dos inte-
grantes do grupo se aproximou de mim um dia e disse: “- Estou ficando 
nervoso com o meu colega, faz uma massagem na minha mão para o meu 
coração não bater tão forte?” Ou seja, além de propiciar autoconhecimento 
do corpo e dos sinais emitidos por este na exposição á determinadas emo-
ções, a técnica promove o fortalecimento do vínculo afetivo entre os pares 
e assim a constituição do grupo enquanto grupo, permitindo contatos afeti-
vos, o cuidado com o outro e até mesmo a solução de conflitos nas relações 
interpessoais. 
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“Somos diferentes, mas não desiguais!”
Reflexões sobre relações etnicorraciais 

no espaço da educação infantil

Hilda Maria Alvarenga1

Romilda Cândido Araújo Mendes2

RESUMO

O trabalho aqui apresentado tem por objetivo socializar as práticas de ensino na Educação 
Básica desenvolvidas no Centro Municipal de Educação Infantil 13 de Maio- Goiânia. Onde 
se efetiva o Projeto “Somos diferentes, mas não desiguais!”, dentro da temática Relações Et-
nicorraciais. As ações desenvolvidas inicialmente se deram no campo da formação continu-
ada das profissionais para que concomitante ao desenvolvimento do projeto assegurasse as 
discussões sobre a diversidade e as diferenças reveladas na instituição e contribuíssem para 
a promoção de práticas não discriminatórias, para o reconhecimento e a valorização das 
etnias dos sujeitos envolvidos – crianças e famílias. Com este artigo objetivamos socializar 
as possibilidades e os desafios enfrentados no Ensino da Educação Básica, quanto à aplicabi-
lidade das Leis N. 7.207/93 e N. 10639/03, por meio das práticas pedagógicas desenvolvidas 
por profissionais com formação em pedagogia.

Palavras-chave: Educação Básica; Educação Infantil; Discriminação; Preconceito

APRESENTAÇÃO

Este trabalho é pautado no relato de experiência desenvolvida a partir 
do Projeto Institucional “Somos Diferentes, Mas Não Desiguais”, no Centro 
Municipal de Educação Infantil 13 de Maio em Goiânia, que desde o ano 
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sional em escolarização Básica pelo Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação do CEPAE/UFG, atualmente 
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2. Romilda Cândido Araújo Mendes - rocandi1973@hotmail.com. Licenciada em Pedagogia pela PUC-GO 
(1998-2003). Especialista em Docência Universitária pela Universidade Salgado de Oliveira e em Educação Infantil 
pela Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás, atualmente é dirigente do Centro Municipal de 
Educação Infantil 13 de Maio, da Secretaria Municipal de Educação em Goiânia (Triênio 2012 – 2014).
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de 2004, discute a temática Relação Etnicorracial. Efetiva-se uma proposta 
de educação cujas ações desenvolvidas a partir deste projeto possibilitaram 
reflexões sobre a diversidade e as diferenças reveladas na instituição, com 
vistas a promover práticas não discriminatórias, bem como atuar na garan-
tia dos direitos das crianças, profissionais e famílias de terem asseguradas o 
reconhecimento e a valorização de suas etnias.

 Com este artigo objetivamos socializar as possibilidades e os de-
safios enfrentados no Ensino da Educação Básica, quanto à aplicabilidade 
das Leis N. 7.207/93 e N. 10639/03, de maneira específica com trabalho em 
sua primeira etapa, Educação Infantil. Neste objetivo está pautado o com-
promisso de registrar práticas de um cotidiano vivido por professoras com 
formação em pedagogia, atuantes em uma instituição pública, que atende 
esta etapa da Educação Básica.

As ações desenvolvidas se deram prioritariamente no campo da 
formação continuada das profissionais para que, concomitantes ao desen-
volvimento do projeto assegurássemos discussões sobre a diversidade e as 
diferenças reveladas na instituição e contribuíssem para a promoção de 
práticas não discriminatórias, para o reconhecimento e a valorização das 
etnias dos sujeitos envolvidos.

“SOMOS DIFERENTES, MAS NÃO DESIGUAIS!”: PROJETAR, DISCUTIR, 
REFLETIR E VALORIZAR

O projeto vem discutindo as possibilidades e desafios do trabalho 
com a referida temática, a partir da seguinte questão: Como valorizar e res-
peitar a diversidade étnico-racial, cultural e toda a forma de diferença que 
se apresenta na instituição de Educação Infantil?

Essa problemática se consistiu em desafio, pois são questões presen-
tes na sociedade que chegam, na Instituição de Educação Infantil por meio 
das crianças, suas famílias e profissionais. Para efetivação deste projeto 
se fez necessário assegurar, no cotidiano da instituição, ações formativas 
para as profissionais, a fim de que estas refletissem e reconhecessem nas 
contradições as possibilidades de significar este projeto junto às crianças e 
possibilitar às famílias a conscientização destas e demais envolvidos.
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Compreende-se que a discriminação concretiza o preconceito e no 
Brasil os estudos que abordam essa discussão afirmam que isso se dá de 
maneira sutil, o que alguns destes estudiosos têm chamado de preconceito 
velado. Essa compreensão contribuiu para que durante o processo fizesse 
necessário, debruçar sobre o significado literal da palavra – preconceito -  e 
de seu conceito pautado nas discussões Etnicorraciais que vão na perspecti-
va  de rompimento  com a ideia de julgamentos negativos e GOMES  ( 2007, 
p. 54) o conceitua assim:

O preconceito é um julgamento negativo e prévio dos membros de um gru-
po racial de pertença, de uma etnia ou de uma religião ou de pessoas que 
ocupam outro papel social significativo. Esse julgamento prévio apresenta 
como característica principal a inflexibilidade, pois tende a ser mantido sem 
levar em conta os fatos que o contestem. Trata-se do conceito ou opinião 
formados antecipadamente, sem maior ponderação ou conhecimento dos 
fatos. O preconceito inclui a relação entre pessoas e grupos humanos. Ele 
inclui a concepção que o indivíduo tem de si mesmo e também do outro. 

A compreensão dos conceitos descritos acima de forma articulada 
com as discussões suscitadas no espaço educacional contribuiu para a efe-
tivação do projeto, pois acredita se que o entendimento dos preconceitos 
que foram inculcados equivocadamente na mentalidade social brasileira 
para discriminar, mascarar ou ocultar o racismo é um passo importante 
para o rompimento com as práticas discriminatórias. Pois, como afirma 
LIMA (2011, p.153) as crianças nascem abertas a diversidade, sem precon-
ceitos, e os vão aprendendo nas relações sociais das quais participam desde o 
nascimento.

O projeto estabeleceu consonância com as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para Educação Infantil (2009), de caráter mandatório, onde des-
creve nos artigos sétimo, inciso quinto e artigo oitavo, incisos oito e nove, a 
função sociopolítica e pedagógica das propostas das instituições de Educa-
ção Infantil, bem como a efetivação dos objetivos.

E reconhecer o papel da instituição de Educação Infantil enquanto 
espaço de respeito as interações infantis com os conhecimentos constituídos 
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como patrimônio cultural da humanidade é devolver  para as crianças pe-
quenas  o direito de ampliar seus saberes de maneira significativa em espa-
ços  de convivência coletiva é uma oportunidade  possibilitar a elas  a apro-
priação das contribuições histórico culturais dos povos afrodescendentes.

Quanto as possibilidades oferecidas no espaço da Educação Infantil, 
o Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais 
para Educação das Relações Étnicos Raciais e para o Ensino de História e 
Cultura Afrobrasileira e Africana, (junho, 2004) reafirmam:

Os espaços coletivos educacionais, nos primeiros anos de vida, são espaços 
privilegiados para promover a eliminação de qualquer forma de precon-
ceito, racismo e discriminação, fazendo com que as crianças, desde mui-
to pequenas, compreendam e se envolvam conscientemente em ações que 
conheçam, reconheçam e valorizam a importância dos diferentes grupos 
etnicorraciais para a história e a cultura brasileira. (p.48)

E por considerar a importância desse trabalho nos primeiros anos 
de vida das crianças que freqüentam esse espaço coletivo de educação, as 
ações propostas tiveram movimentos cíclicos e permanentes, por que con-
siderou também o tempo de permanência da criança na instituição, em que 
geralmente ingressa no primeiro ano de vida e permanece até aos cinco 
anos e onze meses. 

Estabeleceu-se como objetivo geral discutir sobre as relações Etni-
corraciais na educação infantil e possibilitar às crianças a apropriação das 
contribuições histórico culturais dos povos afrodescendentes a fim de pro-
mover a valorização e o respeito com a diversidade etnicorracial e cultural. 
Foram também estabelecidos os seguintes objetivos específicos: sistemati-
zar essa prática vivenciada no fazer pedagógico desde o ano de 2004; pos-
sibilitar discussões sobre a diversidade e as diferenças reveladas na institui-
ção; desenvolver atividades diversificadas que envolvam os conhecimentos 
pertinentes a essa cultura e manifestar a favor da promoção de práticas não 
discriminatórias.

Asseguraram-se no cotidiano da instituição ações formativas para as 
profissionais, a fim de que estas pudessem além de significar o projeto junto 
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às crianças, possibilitar a conscientização das famílias e demais envolvidos. 
Esta formação foi contemplada nas reuniões de planejamento e estudos, 
nos estudos reflexivos com registro3, bem como por meio de participação 
em palestras, simpósios, seminários e outros. Tal formação se fez necessá-
ria, tendo em vista, que estes debates não fizeram parte da formação inicial 
da maioria dos profissionais.

A formação identitária e reconhecimento de seu próprio grupo étni-
co têm favorecido uma educação integral das crianças, capaz de possibili-
tar-lhes a auto-afirmação e a construção de uma imagem positiva de si. Este 
pressuposto deve ser considerado como pertinente aos profissionais que 
também pela sua constituição de sujeito tiveram a auto-imagem afetada 
positivamente ou negativamente ou ainda em constituição que de alguma 
maneira define seus posicionamentos.

Reconhecer as diferenças como elementos do trabalho possibilitou 
aos profissionais assegurar o projeto comprometido com as questões Etni-
corraciais na instituição de Educação Infantil.

A partir da participação de algumas profissionais nos Grupos de Tra-
balhos e Estudos (GTE) possibilitados pela Secretaria Municipal de Edu-
cação (SME), nos seminários propostos pelos sindicatos e universidades 
firmou-se a necessidade de aprofundar teoricamente tais estudos com o 
coletivo na instituição.  

A formação reverberou no trabalho junto às crianças que foi assegu-
rado por meio dos planejamentos elaborados com as professoras e coorde-
nadoras de acordo com as especificidades de cada agrupamento, na busca 
efetivada participação das crianças para desenvolverem as ações, a partir 
de atividades significativas e/ou projetos de trabalho que respondessem aos 
objetivos deste projeto. Utilizaram-se da literatura que aborda essa temática 
fazendo seleção e aquisição de livros, filmes, documentários, brinquedos, 
brincadeiras e músicas.

3. Momentos viabilizados pela instituição, uma hora semanal destinada para estudo, reflexão e registro, dentro do 
horário de trabalho das profissionais.
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CONCLUSÃO

A avaliação pelas profissionais foi constante no decorrer do pro-
jeto, no intuito de perceber os resultados e ainda reconhecer a pertinên-
cia do trabalho com essa temática no dado momento. Consideraram que 
não houve aceitação plena uns dos outros, numa visão “determinista”, sem 
ocorrer estranhamentos nas relações entre as crianças, bem como, não pu-
deram eliminar preconceitos construídos historicamente na mentalidade 
dos familiares e por algumas vezes das próprias crianças. Porém demons-
traram ser conscientes da importância de suas atuações profissionais, quan-
to a criação de ambientes e possibilidades que favorecem a construção de 
imagens positivas das crianças com as quais trabalham.

Evidenciou-se que desconstruir conceitos, elaborados no decorrer 
da história de forma equivocada, leva um tempo. Por isso acredita-se ainda 
na possibilidade de que os pré-conceitos não sejam cristalizados nas cabe-
ças das crianças, pois por meio das atividades desenvolvidas nos projetos 
tiveram oportunidade de construir conceitos de igualdade racial, respeito 
às diferenças e de valorização das tantas riquezas culturais agregadas em 
um mesmo espaço de educação coletiva.

Percebeu-se também o papel da pesquisa na formação pessoal dos 
profissionais uma vez que buscaram permanentemente articular as dimen-
sões dos conhecimentos infantis com os conhecimentos científicos e não 
científicos ao entrarem em contato com os elementos culturais de parte dos 
povos africanos.

Consideram relevante a oportunidade de divulgação do projeto em 
espaços além da instituição, por se tratar de uma articulação teórica e prá-
tica no primeiro seguimento da Educação Básica em que dentre outros as-
pectos, está em constituição a sua configuração enquanto processo educa-
cional de crianças pequenas.
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Speaking Club: interação, 
mediação e tecnologias

           Waldeir Eterno da Silva1, UEG

                 Barbra do Rosário Sabota Silva2, UEG

O Speaking Club se configura um ambiente presencial e virtual para 
desenvolvimento de experiências de aprendizagem colaborativa da língua 
inglesa. Os encontros presenciais se realizam no Instituto Federal de Goiás, 
campus Goiânia e acontecem quinzenalmente, durante uma hora e meia, 
sempre das 12h às 13h30min, depois das aulas regulares da escola. Em cada 
encontro, os tópicos a serem trabalhados nos encontros seguintes são apre-
sentados, discutidos e deliberados pelos participantes que tomam turnos 
de fala, de preparação e de execução dos encontros. Debate-se variados 
tópicos, a partir dos interesses e necessidades dos integrantes do grupo, 
sempre por decisão conjunta e deliberada no coletivo. Diferentes técnicas 
são utilizadas: trabalho em grupos, consultas na web, videoconferências, 
leituras, convidados que já tenham conhecimento e/ou experiências acerca 
do tópico. E distintos recursos; computadores, textos, vídeos, músicas, ta-
blets, smartphones e outros enriquecem os encontros, além de possibilitar 
a continuidade dos debates e discussões por meio de plataformas virtuais   

Participam do Speaking Club estudantes, professores e técnicos ad-
ministrativo que se interessam pela proposta. Objetiva-se proporcionar ex-
periências com tecnologias, provocar o desenvolvimento de estratégias de 
interação e comunicação em língua inglesa e debater questões  inerentes 
aos seres humanos.  Interação, mediação e tecnologias são  pilares desta 
proposta educativa. De acordo com a teoria sociocultural ou abordagem 
sócio-interacionista, as crianças nascem em um mundo social, e a aprendi-

1. Mestrando no programa de mestrado interdisciplinar em educação, linguagem e tecnologias na Universidade 
Estadual de Goiás.  waldeireterno@gmail.com

2. Professora Doutora titular no programa de mestrado interdisciplinar em educação, linguagens e tecnologias na 
Universidade Estadual de Goiás.  barbrasabota@gmail.com
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zagem ocorre através da interação com outras pessoas. A Zona de Desen-
volvimento Proximal (ZDP) Vygotsky (1998),  se refere à diferença entre o 
que um aprendiz é capaz de produzir sozinho e o que pode produzir com o 
auxilio de participantes mais experientes. 

O princípio é que todos os participantes, por meio da interação se-
jam capazes de: eleger os tópicos a serem discutidos, preparar os momen-
tos dos encontros e repercutir os encontros no mundo digital. Assim, as 
conjuntas decisões estabelecem sentidos da participação dos aprendizes no 
Speaking Club, para que o que considerem “sentido” seja coerente e sig-
nificativo para os participantes do grupo em suas necessidades e interes-
ses.  Vygotsky (2001) afirma que, “a palavra incorpora, absorve de todo o 
contexto com que está entrelaçada os conteúdos intelectuais e afetivos e 
começa a significar mais e menos do que contém o seu significado quando 
a tomamos isoladamente e fora do contexto”. Para o autor; sentido são for-
mas singularizadas, no entanto, contextuais e socialmente constituídas de 
interação e experimentação. 

Para melhor compreender como se inicia a experimentação da pro-
posta Speaking Club; após um ano no curso de graduação em letras portu-
guês/inglês na Pontifícia Universidade Católica de Goiás, também aconte-
cera a seleção para professor de língua inglesa no curso de línguas na Casa 
da Juventude Padre Burnier. Projeto sócio educativo denominado – Inglês e 
cidadania – regido pela Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), n 8.742, 
que regulamenta e estabelece normas e critérios para organização da assis-
tência social para proteção e promoção social e educacional. Seguindo a 
regulamentação, os/as educandos/as do curso de inglês e cidadania eram 
oriundos de famílias desfavorecidas financeiramente, das variadas perife-
rias de Goiânia e necessariamente alunos/as das escolas públicas. O curso 
tinha duração de um ano e se desenvolvia em três encontros semanais de 
duas horas. Diferentes questões poderiam ser abordadas acerca deste proje-
to: metodologia; eventos; público; estrutura; aulas; materiais; entre outros. 
Destaca-se a dinâmica das relações vivenciadas. Várias vezes, antes e/ou 
depois das aulas, seja na própria sala onde aconteciam as aulas ou em ou-
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tros espaços, como corredor, refeitório e/ou num dos lugares preferidos dos 
estudantes, a sombra da figueira. Em qualquer um desses lugares, o grupo 
se encontrava para debater assuntos de sua necessidade e/ou interesse com 
todo empenho e afinco. 

Naquele ambiente os estudantes perguntavam uns aos outros, como 
tal questão da aula ou da vida poderia ser enfrentada/solucionada, tenta-
vam consolar um amigo/a por razões variadas, cantavam, assistiam víde-
os, liam, contavam piadas, sorriam e se faziam felizes. Aconteciam natu-
ralmente interação e diálogo. Para Bakhtin (2009); “a palavra do outro se 
transforma, dialogicamente, em palavra pessoal alheia, e com a ajuda de 
outras palavras do outro, ela se transforma em palavra pessoal novamente”. 
Naquele espaço, os aprendizes exercitavam interação e aprendizagem cola-
borativa. Ali estava, a origem e a essência do Speaking Club. Desta forma, 
cabe o questionamento; como ser educador/a sensível e capaz de criar am-
bientes  de construção e elaboração de conhecimento combinando anseios, 
necessidades e conteúdos que façam sentido na vida dos aprendizes? Ao 
educador, cabe certamente a mediação pedagógica.

Para nós professores, a mediação pedagógica não é uma mudança de ati-
tude fácil. Estamos acostumados e sentimo-nos seguros com nosso papel 
tradicional de comunicar ou transmitir algo que conhecemos muito bem. 
Sair dessa posição, entrar em diálogo direto, correr o risco de ouvir um per-
gunta para a qual no memento talvez não tenhamos resposta, e propor que 
pesquisemos juntos para buscarmos a resposta (MASETTO 2012, p.142) 

O autor nos alerta acerca dos desafios de uma mudança de atitude 
na direção das mediações pedagógicas em função de uma educação para a 
formação de aprendizes capazes da produção e da elaboração do saber. O 
educador que almeja crescer e se desenvolver como mediador pedagógi-
co enfrentará novos cenários, novas dinâmicas, novas habilidades, novos 
recursos e novas atribuições. De acordo com Masetto (2012), o  conceito 
de mediação pedagógica coloca em evidência o papel do aprendiz como 
sujeito capaz de interagir e aprender atingindo objetivos pessoais e sociais. 
Freire (1997) afirma  “é preciso que o formando, desde o princípio de sua 
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experiência formadora, assumindo-se como sujeito também da produção 
do saber, se convença definitivamente de que ensinar não é transferir co-
nhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção.” 

Para criar possibilidades para a produção e elaboração do saber, 
Gardner (1995), ajuda a compreender a necessidade de enxergar e identifi-
car os aprendizes e as singularidades presentes nos ambientes de aprendiza-
gem, e Freire (1997), ajuda a compreender a concepção da interação dialó-
gica como meio de aprendizagem para  resolução de problemas e superação 
de situações limites. O mediador pedagógico colabora para que o próprio 
educando/a compreenda suas capacidades e explore suas potencialidades 
para seu próprio desenvolvimento e aprendizado. 

Masetto (2012), afirma que são características da mediação peda-
gógica: o diálogo permanente; a troca de experiências; o debate sobre as 
dúvidas; a presença de perguntas orientadoras; a proposição de desafios; a 
presença da relação reflexiva; o intercâmbio entre a aprendizagem e a so-
ciedade; a constante conexão entre o conhecimento adquirido e os novos 
conceitos; o enfrentamento de questões éticas, sociais, profissionais; a co-
laboração conjunta para uso das novas tecnologias e o exercício constante 
para aprender a comunicar conhecimento por meios convencionais e pelas 
novas tecnologias.

Figueiredo (2006) afirma que a aprendizagem colaborativa de lín-
guas que acontece por meio do mundo digital rompe as barreiras do tempo 
e do espaço e oportuniza constante interação e diálogo entres os pares. Para 
Paiva (2001), a internet oferece um ambiente propício de interação, troca 
de experiências e colaboração seja do laboratório da escola, ou da casa do 
aprendiz. Por meio da Internet, os aprendizes podem trabalhar as diferen-
tes habilidades, assistindo vídeos, acessando bibliotecas do mundo todo, 
participando de cursos ou  plataformas on line de estudo. Relatos dos par-
ticipantes afirmam como o uso das novas tecnologias digitais no Speaking 
Club tem colaborado significativamente na organização e na dinâmica da 
proposta. 
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Relato da participante 01 – Mira. O uso de plataformas digitais no ensino de 
línguas, possibilitam que os conteúdos transponham os encontros presen-
ciais. Ao acessar uma plataforma bem planejada e munida de elementos no-
vos, o estudante consegue ampliar sua capacidade de prática nas diferentes 
habilidades, não se atendo apenas às atividades de leitura e escrita. A prática 
das habilidades de escuta e fala torna-se possível por meio das ferramen-
tas digitais. O ambiente virtual transforma-se em um lugar de liberdade 
de expressão para os aprendizes e a possibilita interações entre os mesmos, 
promovendo a colaboração e aprendizagem entre os pares.

O aprendiz espera que o processo educacional seja significativo 
e que proporcione a expansão de horizontes. As TICs podem contribuir 
muito para isso, mas não basta somente usá-las, é necessário ter um conhe-
cimento dos reais benefícios que as ferramentas digitais oferecem para a 
aprendizagem de uma língua e saber emprega-las para atingir os objetivos 
almejados.  Prensky (2012, p.2) no texto, teaching the right stuff, alerta para 
as tecnologias necessárias para o ensino do futuro: “There are three Techno-
logies [...] Working in virtual communities, making videos, and programming 
computers”. De acordo com Oliveira (2013 p. 186 e 187); 

De fato, o uso de recursos tecnológicos na educação não é recente. Assim, 
como na história do desenvolvimento humano em que a cada época houve 
o predomínio de uma tecnologia (Kenski 2004, 2010). Dessa forma, não é 
possível afirmar que atualmente as tecnologias invadem o cotidiano esco-
lar, uma vez que a tecnologia do giz e do quadro, por exemplo, é utilizada 
na maioria das escolas e, se fizéssemos tal afirmação, estaríamos desconsi-
derando que uma caneta, um livro ou um quadro de giz são ferramentas 
tecnológicas. 

A autora nos alerta que o uso de recursos tecnológicos na história da 
humanidade e na educação não é recente. Esses recursos, de acordo com 
Vygotsky (1998), são instrumentos mediadores, ou seja, qualquer instru-
mento (giz, computador, quadro, tablets, lápis, internet ) que possa cola-
borar na interação do aprendiz com a realidade de aprendizagem. Desta 
maneira,  os novos instrumentos de mediação tecnológicas são bem vindos 
e bastante utilizados pelos participantes. Assim, o Speaking Club se faz um 
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espaço presencial e virtual de aprendizagem, que apresenta oportunidades 
de interação e experiências de colaboração e superação de limites para com 
a aprendizagem. Compreende-se que o processo de aprendizagem colabo-
rativa no Speaking Club deve ser contínuo, desafiador e sempre ter em seu 
horizonte a superação de situações limites. No entanto, respeitando o tem-
po e o ritmo de cada participante.

Relato da participante 02 – Judite
O uso da internet e de plataformas de estudo on line nunca  me foram muito 
atraentes, talvez pela falta de acesso e também pelo meu inexistente interes-
se neste quesito, até mesmo porque gosto de estudar com lápis e papéis nas 
mãos, sinto que assim aprendo mais. Mas há algum tempo resolvi aderir 
as coisas que me assustam ou que eu não gosto, até por que elas são úteis 
e importantes para mim mesmo eu não gostando delas. Tenho utilizado 
as plataformas de estudos on line e outras tecnologias e já tenho notado 
avanços positivos.

O Speaking Club, está longe de ser compreendido como algo pron-
to e acabado. Na verdade, este espaço de aprendizagem colaborativa da 
língua inglesa se constrói a cada dia, virtualmente, e a cada encontro, 
presencialmente. 
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Sustentabilidade: conhecer para preservar, 
regenerar e reutilizar

Kelly Christina Terra dos Santos1, E. M. Paulo Teixeira de Mendonça2

Viviane Arantes de Andrade3, E. M. Paulo Teixeira de Mendonça

Baseada na proposta de uma educação para  a sustentabilidade  a 
equipe da Escola Municipal Paulo Teixeira de Mendonça, desenvolveu o 
projeto referido junto aos  educandos do ciclo I e II no decorrer de 2013 .

O Projeto sustentabilidade vem atender a proposta da Lei 8854, de 
29 de outubro de 2009, que determina em seus artigos 12 e 13, o desenvol-
vimento da Educação Ambiental no ensino formal, por meio de práticas 
educativas integradas, transdisciplinar, contínua e permanente, e com isso 
colaborar com a formação de cidadãos para a construção de uma sociedade 
ecologicamente responsável e economicamente viável. 

“A Terra em sua biografia conheceu cataclismos inimagináveis mas sempre 
sobreviveu. Sempre salvaguardou o princípio da vida e de sua diversidade.     
Estimamos que agora não será diferente. Hás chances de salvamento. Mas 
para isso devemos percorrer um longo caminho de conversão de nossos há-
bitos cotidianos políticos, privados e públicos, culturais e espirituais... Sem 
isso não garantiremos um futuro promissor”. (BOFF, p. 17, 2003)

O projeto foi organizado partindo do princípio que, sustentabilida-
de não pode ser simplesmente compreendida como conjunto de atitudes 
ecologicamente correta. Assim todos nossos trabalhos foram baseados 
em conceitos e práticas de que para fazer sustentabilidade é necessário o 

1. Graduada em Pedagogia pela UEG, especialista em psicopedagogia.  Atuou como Professora na rede particular 
até 2011, desde esse período atua como Professora do ciclo I e II  da Rede municipal de Goiânia. Email: kellyartis-
ta@hotmail.com

2. Escola publica, mantida pela SME/Goiânia . Atende 6 turmas de ciclo I e II em regime de  tempo integral

3. Graduada em Pedagogia pela UCG/PUC, especialista em formação de professores/alfabetização e  psicopeda-
gogia. Atua como Professora da UEG/UnU-Inhumas desde 2003 e como Professora do ciclo I e II da Rede municipal 
de Goiânia. Email: vivianeaa@yahoo.com.br
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equilíbrio entre as seguintes dimensões: social, econômica, ecológica/am-
biental, cultural e espacial e territorial. Neste sentido nossas  preocupações 
não poderiam ser reduzidas à  ecologia/ preservação da natureza. Questões 
econômicas, sociais e culturais que podem comprometer a capacidade das 
gerações futuras de satisfazerem suas próprias necessidades, foram  traba-
lhadas com a comunidade escolar, envolvendo os alunos, suas famílias e os 
profissionais da escola. 

De acordo com Freitas(2010) enfrentamos agora, no que se refere a 
sustentabilidade uma crise nunca vista na história, que se deve à enormi-
dade de nossos poderes e abusos humanos. Contudo necessitamos aler-
tar nossos educandos (as) que tudo que fazemos tem efeitos colaterais e 
consequências não antecipadas que, diante dos poderes que possuímos 
atualmente, tornam inadequadas as ferramentas éticas que herdamos do 
passado.

A educação para sustentabilidade desenvolvida pela equipe peda-
gógica da Escola Municipal Paulo Teixeira de Mendonça objetivou cola-
borar com o enfrentamento dessa crise realizando seu compromisso com 
mudanças de valores, comportamentos, sentimentos e atitudes que deve se 
realizar junto ações cotidianas. Para tanto nas aulas e oficinas propomos 
fomentar processos continuados, de forma a possibilitar o respeito à  biodi-
versidade, cultural e étnica, juntamente com o fortalecimento da resistência 
da sociedade a um modelo devastador das relações de seres humanos entre 
si e destes com o meio ambiente.

Dada a sua importância, a educação para sustentabilidade este-
ve contextualizada no cotidiano escolar, nas práticas do dia-a-dia e nos 
diversos ambientes. Portanto nosso projeto foi desenvolvido durante o 
ano de 2013. As atividades foram desenvolvidas de forma simultâneas e 
interdisciplinares.

Assim para alcançarmos nossos objetivos conceituais, procedimen-
tais e atitudinais  buscamos as pesquisas teóricas desenvolvidas em livros, 
periódicos, dvd, experiência de vida e especialmente no laboratório de 
informática.
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No decorrer das pesquisas os educandos foram sinalizando seus de-
sejos quanto às possibilidades das vivências  relacionadas ao projeto.

O projeto sustentabilidade teve em seu desenvolvimento ações que 
resultaram nas seguintes atividades: 

•	 Construção de casinha de boneca com caixas de leite: Essa foi uma 
ação promovida pelas crianças do ciclo I. Assim elas arrecadaram 
caixinhas de leite vazias, higienizaram e produziram uma casinha 
que após tornou-se local de brincadeiras.

•	 Carna dengue: O carnaval foi uma festividade que comemoramos 
de forma social e educativa. Assim os educandos preparam paró-
dias, cartazes e uma passeata no bairro para alertar a população à 
respeito da dengue.

•	 Realização de assembleias de classe: As assembleias foram mo-
mentos em que o grupo fez as escolhas dos temas e em rodas de 
conversas decisões eram feitas.

•	 Construção e cultivo da horta vertical: A possibilidade de culti-
var o verde em espaços reduzidos foi o que motivou a produção 
da horta. Assim os educandos trouxeram garrafas pet e mudas de 
plantas ornamentais e comestíveis e organizamos e cultivamos a 
horta.

•	 Fabricação do sabão ecológico: Reaproveitar de forma útil e res-
ponsável foi o que se pretendeu com essa ação. Portanto fizemos 
uma campanha de arrecadação de óleo já usado na preparação de 
comidas. Após  envolvemos a comunidade/familiares de nossos 
alunos que produziram sabão ecológico. Estabelecemos uma par-
ceria com a SANEAGO e divulgamos o projeto “De olho no óleo”.

•	 Produção de papel reciclado: Diminuir a agressão ao meio am-
biente por meio de reaproveitamento de papeis  foi a nossa pro-
posta. Assim os educandos fizeram a coleta de papeis já usados 
e por meio de orientações produziram o papel reciclado que foi 
utilizado para  a produção de cartões natalinos.  
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•	 Preparação de receitas com utilização de alimentos naturais na 
sua totalidade: Comer e aproveitar bem os alimentos foram norte-
ador dessa ação. Os educandos participaram de aulas práticas de 
como aproveitar tudo das frutas e verduras. Assim trabalhamos e 
desenvolvemos receitas culinárias utilizando desde as cascas até 
as polpas.

•	 Customização de roupas: No mundo da moda os estudantes pes-
quisaram sobre a evolução dos trajes e tecidos e refletiram que po-
demos estar na moda customizando roupas. Assim os educando 
tiveram a oportunidade de tornar moderna uma peça de roupa já 
usada.

•	 Arrecadação de roupas usadas para doação a uma entidade 
filantrópica: A solidariedade esteve presente em todo o percurso 
de nossas ações. Assim o grupo arrecadou roupas, e depois foi 
feita a doação para um abrigo.

•	 Visitas técnicas: Os educandos fizeram visitas técnicas  ao zoológi-
co para vivenciarem diferentes classes animais bem como cuidado 
e preservação; participaram da trilha ecológica realizada no Jar-
dim Botânico de forma que por meio das instruções e observações 
ampliaram seus conhecimentos sobre a flora.

O ponto forte do projeto foi a participação dos educandos na VII 
Conferência infanto juvenil sobre o meio ambiente.  A primeira ação foi a 
organização de seminários para apresentação dos quatro elementos: terra, 
água, fogo e ar. Assim os educandos da turma “F” ciclo II apresentaram os 
seminários que culminou com uma assembleia, em que todos os educandos 
do ciclo II escolheram um elemento que deveria ser trabalhado na escola 
em forma de  sub projeto. O elemento escolhido foi a Água cujo tema:  A 
água na escola sustentável: conhecer para preservar, regenerar e reutilizar.

O objetivo norteador do projeto foi reconhecimento da sustentabi-
lidade, em especial a preservação da água bem como sua importância para 
manutenção da vida no planeta Terra. Assim implantamos ações pontuais 
e contínuas  sustentáveis na escola.
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AÇÕES PONTUAIS

•	 Visita à Estação de Tratamento de Água;

•	 Visita à Estação de Tratamento de Esgoto;

•	 Construção de casinha com caixas de leite;

•	 Realização de assembleias de educandos;

•	 Cultivo da horta vertical;

•	 Arrecadação de óleo caseiro para fabricação contínua do sabão 
ecológico;

•	 Coleta de papeis para a produção de papel reciclado;

•	 Troca de lâmpadas incandescentes por fluorescentes;

AÇÕES CONTÍNUAS

•	 Incentivar a todos, com conversas e avisos perto de interruptores 
e ventiladores, a desligar a energia quando houver luz natural ou 
o ambiente estiver vazio;

•	 Fazer manutenção periódica de equipamentos como geladeiras e 
freezers;

•	 Providenciar o conserto de vazamentos de água;

•	 Afixar lembretes nas paredes alertando para fechar a torneira 
durante a lavagem da louça, escovação dos dentes e limpeza da 
escola;

•	 Desenvolver programas contra o desperdício de comida (café da 
manhã, almoço, lanche);

•	 Conservar as áreas de superfície permeável, utilizando os espaços 
existentes para desenvolvimento de espécies animais e vegetais 
(paisagismo), para embelezar e refrescar o ambiente, diminuir a 
poeira e aumentar a absorção de água das chuvas.

Salientamos que a nossa escola foi selecionada  para a conferencia  na 
etapa estadual e que por motivos da greve não concorremos ao nacional. 
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Durante todo o projeto a equipe e os educandos demonstraram envolvidos. 
Isso  tornará possível seu desenvolvimento em 2014. O trabalho possibili-
tou a todos uma visão crítica e ampla da sustentabilidade que hoje é com-
preendida como postura pessoal e social de educadores e educandos  que  
preservam, regeneram e reutilizam.
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Teoria comportamental como alternativa de 
metodologia para o transtorno do déficit de 

atenção e hiperatividade – uma possibilidade?

Dayane Tosta1

Évely Adriana de Lima Lopes2

Liliane Tosta3

O TDAH é uma doença de natureza neurobiológica, mas que tem 
sintomas influenciados pelo ambiente. Ou seja, os diversos ambientes que 
essas crianças ou adolescentes vivenciam podem proporcionar o desenvol-
vimento ou não dos sintomas:

O conceito atual considera que a base do TDAH é de natureza neurobioló-
gica, genética e neuroquímica, mas que a expressão dos padrões herdados 
é também modulada pelo ambiente. Sabe-se hoje que o próprio ambien-
te modifica a expressão de padrões endógenos (endofenótipos), levando à 
grande heterogeneidade de apresentação clínica e a diferentes influências 
de diferentes ambientes e estressores. Daí a variabilidade dos sintomas e a 
natureza multidimensional do TDAH. Neste sentido, é imprescindível um 
olhar amplo interdisciplinar que inclua as influências e variáveis ambien-
tais, educacionais, familiares e culturais na expressão e na conceituação do 
transtorno. (MUSZKAT; MIRANDA; RIZZUTTI, 2011, p. 26)

Logo, o ambiente não só influencia como também modifica ou in-
tensifica a manifestação clínica de portadores de TDAH, isto significa que 
na medida em que o espaço que o portador convive é alterado podem-se 
obter respostas diferenciadas com relação à manifestação dos sintomas. 

1. Pedagoga e mestranda em  Ensino na Educação Básica – PPGEEB/CEPAE/UFG. Atua na educação infantil do 
Centro de Estudos e Pesquisas aplicadas à Educação – CEPAE/UFG. E-mail: dayane_tosta18@yahoo.com.br. 
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É necessário na anamnese “delimitar o contexto familiar e educa-
cional envolvidos com os sintomas” (MUSZKAT; MIRANDA; RIZZUTTI, 
2011, p. 27), deve-se levar em consideração as características do ambien-
te familiar, escolar, o convívio com seus pares, percebendo as mudanças 
que ocorreram no próprio ambiente e que possivelmente influenciaram 
no comportamento do portador de TDAH; como por exemplo, perdas fa-
miliares, problemas conjugais, divórcio dos pais, mudança de escola, tro-
ca de professores, alterações na rotina, exposição à violência ou a algum 
tipo de trauma psicológico; é no ambiente que se encontram os estressores 
psicossociais. 

Nessa perspectiva, percebemos que a metodologia baseada na teo-
ria comportamental de Skinner, é um caminho aberto a possibilidades de 
convivência e aprendizado desse público, e não somente a medicalização, já 
que essa abordagem considera que o comportamento é aprendido, assim, 
ele pode ser modificado se as contingências do reforço forem modificadas, 
logo, existe no indivíduo capacidade de adaptação, de reagir aos estímulos 
e às mudanças do ambiente.

Considerando a importância do ambiente na manifestação dos sin-
tomas do TDAH, vamos refletir um pouco sobre o ambiente em que essas 
crianças mais convivem, ou seja, a escola. É importante considerar todos os 
atores nesse processo: os portadores, os pais e/ou responsáveis e também 
seus professores e coordenadores para articular em conjunto um plano de 
ação que possa auxiliar a criança ou adolescente portadores de TDAH uma 
possível superação desses sintomas.

A proposta de atividades em sala de aula requer atenção e dedicação 
dos alunos, e esse é um dos grandes problemas dos portadores de TDAH, 
visto que, apresentam dificuldade em prender sua atenção e se concentrar 
no que é proposto pelos professores, os portadores apresentam dificuldade 
“de manter-se em atividades cujo grau de gratificação e recompensa não é 
imediato”. (MUSZKAT; MIRANDA; RIZZUTTI, 2011, p. 67). Por isso, é 
importante o professor trazer o aluno para perto de si, longe de janelas e 
portas que dão acesso a corredores e ambientes externos e manter o contato 
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visual. Aulas expositivas muito longas, certamente desencadearam disper-
sões, inclusive para aqueles alunos sem TDAH. 

Segundo os médicos neuropediatras Cristina Lúcia Maia Coelho e 
Claudio Lyra Bastos (COELHO et BASTOS, s/d), a atenção

funciona como “porta de entrada” para os estímulos, que são necessários 
na aquisição desde a linguagem oral, no inicio do desenvolvimento, até nas 
mais diversas e complexas habilidades comunicativas, que fazem com que 
a interação do individuo com seu ambiente seja adequada; é a chamada 
competência comunicativa, que é a esfera mais comprometida no TDAH. 
(COELHO et BASTOS, s/d)

A atenção refere-se ao ato de voltar-se cognitivamente para determi-
nado objeto a que se busca apreender. Segundo Stella (2007), a atenção é 
um processo psíquico composto por três momentos: atenção seletiva, aten-
ção sustentada e atenção concentrada, esta atividade mental é indispensável 
para a aprendizagem. 

Crianças com TDAH perdem o interesse com facilidade, por isso, 
buscam intencionalmente algo que seja prazeroso. “Assim as dificuldade da 
criança com sentido da gratificação tardia interfere na capacidade da crian-
ça de planejar e antecipar a atividade e visualizar o seu futuro.” (MUSZKAT; 
MIRANDA; RIZZUTTI, 2011, p. 68). O prazer diante uma tarefa para um 
aluno TDAH pode ser potencializado mediante premiações imediatas. 

Os “combinados” são fundamentais nesses momentos: “Preciso de 
silêncio e atenção por 20 minutos para explicar o próximo tema (...). Aque-
les que costumam conversar nesse momento, se colaborarem comigo, darei 
um chocolate (...)” Essa é uma possibilidade, vejam que em momento al-
gum, nomes foram citados, rótulos apresentados. Não é o transtorno que é 
evidenciado, mas o comportamento negativo dos TDAH que é minimizado 
e valorizado a postura positiva.

Outro instrumento fundamental, de acordo com nossa vivência com 
alunos TDAH no colégio da Polícia Militar em Goiânia, CPMG-PMVR é 
o uso da agenda para registro de tarefas e trabalhos a serem apresentados. 
Uma estratégia muito utilizada na primeira fase e banalizada na segunda 
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é a anotação no quadro da rotina da aula com destaque para o conteúdo a 
ser trabalhado, atividades a serem desenvolvidas em sala e para casa. Aos 
alunos TDAH, principalmente o tipo impulsivo é concedido “voltinhas” 
na escola, como beber água, levar ou trazer um objeto para o professor, 
oferecendo-lhe um momento de “descanso” do ambiente de sala de aula.

Nas avaliações, as orientações devem ser bem claras e objetivas. Se 
possível, destacar as palavras-chaves em caixa alta ou negrito, chamando a 
atenção para o fato ou ação principal. Textos muito longos poderiam ser 
evitados, mas se forem imprescindíveis, utilizar o recurso gráfico de co-
lunas, pois o tamanho e o deslocamento visual de uma margem a outra, 
facilita a dispersão e troca de linhas. 

Os pais devem atentar para o material escolar desses alunos, pois 
deve ser o mais simples possível. Nada de lapiseiras da moda, pois eles 
sempre perderão seus grafites. Melhor é lápis preto, apontador (simples) e 
borracha branca. O ideal é um caderno para cada disciplina, de preferência 
um de cada cor. A agenda deve ser “sagrada” e o seu registro estimulado 
diariamente.

Outras dificuldades dos portadores de TDAH são dificuldades na 
coordenação motora fina, organização do espaço e do trabalho, na noção 
temporal, execução de tarefas de forma sistematizada e a incessante busca 
pelo imediatismo:

Observam-se, clinicamente, dificuldades na praxia, na harmonia e na or-
ganização de movimentos mais finos e digitais em sujeitos com TDAH. Fa-
tores como impulsividade motora, perseverança de movimentos, falha na 
inibição de respostas e problemas de gerenciamento de atenção, podem jus-
tificar tais inabilidades, por isso, são frequentes a disgrafia e a falta de coor-
denação como sintomas presentes no TDAH. Percebe-se nítida dificuldade 
na dinâmica da articulação futuro/presente/passado, que se mostra baseada 
nos déficits da percepção e da sequencia do tempo. O portador de TDAH 
pode até saber verbalizar o que deve ser feito, porém ele não parte para a 
ação de forma planejada, pois não mantém suas representações internas e, 
por isso, busca um prazer/solução imediato. (COELHO et BASTOS, s/d)
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Os neuropediatras destacam também que as dificuldades na atenção 
comprometem o desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático desses 
alunos. Eles invertem algarismos (157 ao invés de 175), esquecem de rea-
grupar na adição e na multiplicação, ou então, deixam de descontar os em-
préstimos na subtração. Apresentam dificuldades no algoritmo da divisão 
por conta da sistematização na técnica e nas regras da divisão. Não perce-
bem informações essenciais em enunciados matemáticos. Têm dificuldade 
em selecionar o que deve ser feito, inicialmente, em soluções que envolvem 
vários cálculos, leitura e interpretação de problemas matemáticos. Exibem 
dificuldades na execução de expressões numéricas e polinômios pela de-
sorganização espacial, pela omissão de sinais, pela inversão da ordem, pela 
dificuldade no planejamento mental; ter dificuldade em cálculo mental e 
na lentidão para evocação da tabuada. Logo, a exigência do cálculo mental 
ocasionará um desgaste tanto para o aluno quanto para o professor (COE-
LHO et BASTOS, s/d).

As atividades precisam ser mais resumidas e mais frequentes. A ro-
tina de procedimentos avaliativos proporciona segurança e tranquilidade. 
Se possível, apresentar os testes em folhas coloridas e não somente em fo-
lhas brancas. Ler o enunciado em voz alta pelo professor também facilita 
a compreensão do mesmo. O tempo também deve ser dimensionado e até 
ampliado para esses alunos, diante das estratégias de leitura e compreensão 
de demandaram um período maior. O silêncio é imprescindível nos mo-
mentos de teste.

O professor precisa aprofundar seus estudos acerca do Transtorno de 
Déficit de Atenção e Hiperatividade, conhecendo seus principais sintomas 
e as implicações que a manifestação desses sintomas pode trazer para sala 
de aula. É necessário compreender que o aluno portador desse transtor-
no apresenta algumas limitações que o impede de prestar atenção, de se 
organizar e executar as atividades propostas. É imperativa, uma tomada 
de posição que, segundo os autores (MUSZKAT; MIRANDA; RIZZUTTI, 
2011, p.105-106), abarquem os seguintes pontos chaves: empatia, cortesia, 
brevidade e oportunidade.
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As crianças necessitam de padrões de comportamento que correspondam 
ao que são capazes de fazer, precisam fazer ou estejam prontas para fazer. 
Padrões muito elevados podem causar frustração em todos os envolvidos. 
Se os padrões e expectativas estão além do nível de habilidade e compre-
ensão de uma criança, não vai ser fácil para ela conseguir alcançá-los. 
(MUSZKAT; MIRANDA; RIZZUTTI, 2011, p. 104)

Para iniciar a intervenção pedagógica é imprescindível que profes-
sores que lidam com alunos diagnosticados com TDAH conheçam quais 
sintomas são predominantes na criança e a partir do seu contexto sociocul-
tural estabeleçam padrões de comportamento que sejam possíveis de serem 
alcançados dentro do contexto educacional. Se os padrões estabelecidos são 
aceitos pelos portadores e eles sentem-se capazes de alcançá-los, a sua mo-
tivação estará voltada para a tentativa de cumprir o que lhe foi estabelecido.

PHELAN (2005) aponta que além de reforçar a dificuldade em li-
dar com crianças e adolescentes portadores de TDAH é preciso destacar 
os pontos positivos dessas crianças. Geralmente são criativas, questionado-
ras, animadas, dispostas características muitas vezes desprezadas na escola, 
por conta dos transtornos que ocasionam frequentemente. Não podemos 
esquecer que essas, pessoas em formação apresentam uma disposição enor-
me para a percepção negativa de si mesmo. Têm grandes dificuldades de 
relacionamento e de interação com o grupo o que ocasiona em um isola-
mento dolorido.
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 “Trilha Micológica”: criação de um jogo 
didático para o ensino do conteúdo 

de fungos no ensino médio

Francisco J. S. Calaça1 
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Thatyane C. Almeida1
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A utilização de jogos didáticos em sala de aula constitui-se um ele-
mento importante no processo ensino-aprendizagem, pois trabalha o ima-
ginário, a lógica, a consideração de regras e novos conceitos, além de tornar 
os alunos mais motivados ao explorar o lúdico como ferramenta de ensi-
no. Os alunos, geralmente, encaram os jogos didáticos como brinquedos 
e fonte de diversão, tornando a aprendizagem um processo espontâneo. 
Durante as atividades do PIBID-Biologia/UEG-UnUCET, foi possível pla-
nejar, confeccionar e aplicar um jogo didático voltado ao ensino do con-
teúdo de micologia. O jogo foi elaborado utilizando-se o software Power 
Point®, com a estrutura de “jogo de trilha”, onde é apresentada uma situ-
ação-problema que os participantes devem resolver ao longo da jornada, 
avançando conforme indicado no dado. Para isso, foram confeccionadas 
cartas com perguntas e respostas que devem ser feitas pelo professor ou um 
aluno aos jogadores que, ao acertarem, prosseguem na trilha. As perguntas 
são baseadas no conteúdo de micologia do ensino médio, e o tabuleiro traz 
curiosidades e questionamentos despertando o interesse para o aprofun-
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damento do tema. Podem jogar até quatro participantes, sendo um deles o 
responsável por fazer as questões a cada rodada. O jogo é composto por um 
tabuleiro, um dado, três personagens e 16 cartas, abordando tópicos impor-
tantes no estudo dos fungos, como sua biologia, classificação importância 
econômica e ecológica. Acompanha o jogo, um roteiro com instruções e 
uma breve cartilha com informações gerais sobre o tema. O jogo foi testado 
entre escolares, que o avaliaram por meio de um questionário. Através das 
respostas pôde-se observar que o jogo foi bem aceito e visto como uma 
forma de facilitar o aprendizado sobre “temas mais complexos”. Espera-se 
que a proposta possa contribuir como ferramenta adicional ao ensino de 
micologia, estimulando o raciocínio e a capacidade de resolver problemas, 
aprendendo com êxito e satisfação.
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Um novo design de currículo para o curso 
superior: uma proposta interdisciplinar

Maria de Fátima Viegas Josgrilbert1, Faculdades FIP/Magsul
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Neste texto, procura-se apresentar algumas considerações sobre uma 
proposta, já implantada, de um currículo totalmente interdisciplinar para 
um Curso de graduação em Direito. Considera-se a proposta como ino-
vadora, pois busca concretizar um currículo inter/transdisciplinar, com-
preendendo-se, como Libâneo, 2001, p. 141, que: “o currículo constitui o 
elemento nuclear do projeto pedagógico, é ele que viabiliza o processo de 
ensino e aprendizagem”.  Esta proposta está ligada às necessidades de atua-
lização das formas de ensinar e aprender e de atender às Diretrizes Curri-
culares Nacionais. 

A equipe do Núcleo Docente Estruturante (NDE) traçou a metodo-
logia do curso pautada nos estudos interdisciplinares de Fazenda (1995, 
1996, 1998, 1999, 2001) e a proposta transdisciplinar sob a ótica de Morin 
(1999, 2000), Nicolescu (2000), e de La Torre e Moraes (2008), entre ou-
tros, que não são antagônicas, mas complementares. A interdisciplinari-
dade proposta por Fazenda e a transdisciplinaridade, sob este enfoque, são 
teorias que se completam.  Conforme Moraes, 2008, p. 63: “(...) ambos os 
conceitos estão associados a algo muito mais amplo e profundo relacionado 
com a compreensão do funcionamento do real, além do processo de cons-
trução do conhecimento.” Esta autora complementa que: “Com a interdis-
ciplinaridade integramos, e com a transdisciplinaridade transcendemos a 
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dades Magsul, Ponta Porã, MS. E-mail: fatimagsul@terra.com.br

2. Lysian Carolina Valdes coordenadora do Curso de Direito das Faculdades Integradas de Ponta Porã. E-mail: ly-
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subjetividade objetiva do sujeito que conhece,” (IBID., p. 65). Portanto, são 
conceitos harmônicos que se completam. Para que sejam atingidos os obje-
tivos transdisciplinares, a ação precisa ser interdisciplinar.   

Para tanto, a metodologia proposta para este Curso de Direito tam-
bém busca a integração e a interação de docentes, discentes e disciplinas 
que objetivem a compreensão desse e de outros fenômenos na totalidade, 
logo sua finalidade é a procura soluções para os problemas atuais com base 
na efetivação dos Direitos Humanos e na busca pela a Sustentabilidade do 
Planeta, que só se efetivam na ação, portanto ultrapassam uma proposta 
meramente teórica. A metodologia proposta, portanto, pode ser compreen-
dida como uma atitude que rompe com toda e qualquer visão fragmentada 
do mundo, da realidade e de nós mesmos, o que se enquadra dentro da 
proposta da inter e transdisiplinaridade. 

A interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade são teorias atuais 
que têm sido muito debatidas, no campo da pesquisa e do ensino. De acor-
do com Morin, verifica-se que: “Em todos os lugares se reconhece a neces-
sidade da interdisciplinaridade”, chegando a concluir que “A atitude de con-
textualizar e globalizar é uma qualidade fundamental do espírito humano 
que o ensino parcelado atrofia” (2000 b, p.13). Por esta razão, procura-se a 
implantação de um currículo, no Curso de Direito, que siga esse modelo, 
sob uma visão holística e jurídica, que busca a sustentabilidade do planeta 
através da aplicação de todas as leis que ajudam nesses processos. As ten-
dências jurídicas atuais abordam a importância do ser humano dentro de 
um processo jurídico que não pode, em hipótese alguma, desconsiderar os 
direitos humanos fundamentais. 

Os estudos do Núcleo Docente Estruturante (NDE) deste curso têm 
se baseado em textos que falam das teorias inter e transdisciplinar como 
metodologia de ensino. É preciso esclarecer estes dois termos na prática 
porque: 

1. em primeiro lugar para que os professores do curso (com forma-
ção multidisciplinar) conheçam, acreditem e coloquem em prática a teoria 
interdisciplinar; 
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2. em segundo lugar para esclarecer as distorções acerca dessas 
terminologias;

3. para que busquem objetivos transdisciplinares.

A essência do Projeto Pedagógico deste curso que, para o cumpri-
mento da metodologia, conta com uma matriz curricular com um viés di-
ferenciado, pois apresenta uma disciplina, ou melhor, uma interdisciplina, 
denominada: “Projeto de Pesquisa Interdisciplinar”, que funciona, a cada 
semestre, como aglutinadora e organizadora do projeto do semestre que 
busca a efetivação da interdisciplinaridade. Esta disciplina é utilizada até o 
antepenúltimo semestre do Direito e tem continuidade na disciplina “Tra-
balho de Conclusão de Curso”, desta forma a pesquisa para a monografia de 
final de curso pode ser iniciada desde o 1o semestre, uma vez que os alunos 
vão sendo preparados para ler, escrever, pesquisar e utilizar a metodologia 
científica. 

Outro aspecto inovador, é que o curso parte de uma única pergunta 
condutora que tem por finalidade construir uma forma de integrar as dis-
ciplinas, com o objetivo de promover uma ação interdisciplinar, de forma 
horizontal e vertical. Esta ideia teve como inspiração a maiêutica socrática.  

Foi escolhida, então pelos docentes a pergunta que acompanha todo 
curso. No caso do curso de Direito a pergunta condutora é: Qual é o papel 
socioambiental do operador do direito na região de fronteira frente aos di-
ferentes segmentos do seu campo de atuação? 

Esta pergunta partiu das principais tendências da evolução da Ci-
ência Jurídica, do contexto regional e do meio ambiente considerando as 
pessoas que nele habitam, buscando um relacionamento harmônico entre 
o meio e seus habitantes e entre os diferentes grupos que formam a popu-
lação regional, no qual o acadêmico está inserido. Finalmente, o conhe-
cimento da amplitude do campo de atuação do operador do Direito abre 
horizontes para sua realização profissional. Estas são as diretrizes para o 
caminhar do Curso de Direito das Faculdades Integradas de Ponta Porã 
(FIP/Magsul). A disciplina “Projeto de Pesquisa Interdisciplinar” se apre-
senta com um projeto para cada semestre, mas se liga ao semestre seguinte 
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garantindo a verticalidade e a horizontalidade 
do curso. As palavras sublinhadas na pergunta 
são as palavras-chave correspondentes a cada 
semestre do curso. 

Para promover a interdisciplinaridade, 
um elemento integrador relativo à parte da per-
gunta do semestre é escolhido pela equipe de 
professores. Aqui aparece o grande desafio, in-
tegrar os professores no processo. Para escolher 
a melhor forma de integração temos buscado 
diferentes estratégias.

O projeto do curso também apresenta 
um design curricular que permite visualizá-lo 
como um todo, dando a dimensão da sua ver-
ticalidade, que começa na missão e objetivos e 
termina no perfil que se pretende construir. 

Este design apresenta a missão do cur-
so e seus objetivos, como a base que sustenta 
todo o processo de ensino/aprendizagem, que 
tem como meta atingir, no seu ápice, o perfil 
profissional do egresso; do lado direito se apre-
sentam as três modalidades temporais; do ou-
tro lado a evolução cíclica dos objetivos. Cada 
semestre, que é composto pelas disciplinas, 
está representado por uma cor; finalmente as 
setas demonstram a interrelação do projeto de 
pesquisa interdisciplinar com as disciplinas 
curriculares.  

Um corte horizontal, no desenho, apre-
sentado ao lado, vai resultar outro esquema e 
vai apresentar as disciplinas elencadas para 
cada semestre, nas cores do eixo que as sus-
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tentam. Estas cores apresentam os três eixos de disciplinas propostos nas 
DCNs. Assim, visualiza-se toda matriz curricular esquematizada e as rela-
ções que integram as disciplinas. 

Este modelo propõe uma prática escolar não fragmentada e não 
mecânica, considerando que atualmente, a interdisciplinaridade tem sido 
muito debatida, no campo da pesquisa e do ensino, mas sua prática ainda 
encontra barreiras para uma efetiva implantação. 

Desta forma, ao construir seu próprio projeto de curso, a faculdade 
exerce maior autonomia na definição do seu currículo e da matriz curri-
cular. A partir da explicitação da missão e dos objetivos, que refletem as 
competências e as habilidades necessárias para construção do perfil ade-
quado à realidade local, é que se origina o modelo pedagógico do curso que 
não pode desconsiderar a dinâmica própria da sociedade onde o curso será 
operacionalizado.

A discussão sobre a condução do projeto, depois de estruturado, le-
vou a um grande resultado promovido pelo encontro de ideias de um gru-
po docente multidisciplinar. Qual deveria ser a metodologia ideal para este 
curso? Era a grande questão. Nesse momento, ocorreu o grande encontro, 
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o maior e o mais significativo de todos, entre pedagogos e advogados e que 
será narrado a seguir:

Depois de se ter estudado as atitudes globalizadas: interdisciplinar 
e transdisciplinar, nas capacitações continuadas, a equipe multidisciplinar 
do Núcleo Docente Estruturante percebeu a relação intrínseca da proposta 
da metodologia com a terceira dimensão de direitos fundamentais. Esse 
foi o grande encontro que mostra a beleza de um NDE composto por uma 
equipe formada de profissionais de áreas diferentes. Esse foi o momento 
mais emocionante de todo processo: quando foi possível identificar o pen-
samento interdisciplinar do grupo. 

     Frente a essas ponderações é que a meto-
dologia foi sendo definida, tendo como base os direitos de terceira dimen-
são, esperando-se associar o conhecimento a ser produzido, à realidade em 
que o aluno se encontra e à conquista dos seus direitos. Só assim, a edu-
cação conseguirá ser inclusiva e atingirá uma formação profissional que 
atenda às necessidades sociais. Esta proposta já está no seu terceiro ano de 
aplicação, apresentando erros e acertos, mas é composta por um grupo de 
professores confiantes, que participaram da montagem do projeto do curso. 
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 Um pedacinho da África na educação infantil 
por meio da linguagem artistica

Hilda Maria de Alvarenga1, CMEI 13 de Maio

O trabalho aqui apresentado tem por objetivo socializar práticas de 
ensino na Educação Básica desenvolvidas no Centro Municipal de Educa-
ção Infantil 13 de Maio- Goiânia. Onde se efetiva o Projeto “Somos dife-
rentes, mas não desiguais!”, dentro da temática das Relações Étnico-raciais. 
Compreende-se, Educação Infantil como primeira etapa da educação Bá-
sica de acordo com a orientação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional 9.394/1996 que garante o direito à educação das crianças em ins-
tituições para este fim.

Reconhece-se a Instituição de Educação Infantil como um espaço 
de consolidação e articulação de práticas educativas comprometidas com 
a aprendizagem, o desenvolvimento e a inclusão social das crianças. E de 
Sobre maneira pode se configurar como espaço de reflexão e intervenção 
nas situações de preconceito e racismo, conforme estabelece as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e para o 
Ensino de História e Cultura Afrobrasileira e Africana (2004).

 Este projeto se consolida de forma sistematizada a partir do ano de 
2010, porém desde o ano de 2004 a instituição trabalha as questões de valo-
rização das diferentes culturas com a finalidade de construir uma proposta 
de Educação para a Paz e a Cidadania. E dentro do recorte estabelecido 
para essa proposta trouxemos parte das contribuições da História e Cultura 
Afro-brasileira e Africana. Com o objetivo de possibilitar a valorização e 
o respeito para com os elementos culturais também dos povos africanos e 

1. Licenciada em Pedagogia pela UFG - Universidade Federal de Goiás (1996-1999) Especialista em Métodos e 
Técnica de Ensino pela Universidade Salgado de Oliveira, em Educação Infantil pela Faculdade de Educação – UFG 
e mestranda do Programa de Pesquisa e Pós Graduação Profissional em Escolarização Básica pelo Centro de Ensi-
no e Pesquisa Aplicada à Educação do CEPAE/UFG. Atualmente, professora regente na Educação infantil no CMEI 
Treze de  Maio, da  Secretaria Municipal de Educação em Goiânia.  prof_hilda@hotmail.com. 
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afro-brasileiros, assegurou – se junto as crianças vivências de alguns conhe-
cimentos referentes a História da África.

A proposta de trabalho aqui apresentada foi organizada por uma se-
quência didática desenvolvida com um grupo de crianças de dois a três 
anos de idade, que é nomeado de “agrupamento CD,” no decorrer do ano 
de dois mil e treze. Nesta sequência, destacou – se experiências com a lite-
ratura, a pintura e a dança como elementos de estruturação das vivências 
para construção de conhecimentos.

Na Instituição existe uma documentação organizada que possibili-
tou essas vivências significativas para as crianças utilizando de parte do 
acervo da Instituição que é composto de: livros que apresentam as discus-
sões teóricas e fundamenta o trabalho docente, diversas obras literárias que 
abordam diferentes elementos da Cultura Africana e de relatos de experi-
ências vivenciadas pelas crianças e profissionais no decorrer destes anos. 

As ações se iniciaram a partir do recorte de alguns elementos da cul-
tura africana os quais tiveram como referencial alguns dados contidos na 
pesquisa realizada no início do ano junto as famílias quanto sua declaração 
de pertencimento étnico. Em que ficou comprovada por meio dessa que é 
no agrupamento CD, que se encontrava o maior número de famílias que 
se declararam ser de origem africana. O trabalho neste viés teve por fina-
lidade repertoriar e significar alguns elementos da cultura africana junto 
às crianças e seus familiares, sendo que parte destes conhecimentos foram 
comunicados na festa setembrina.2

As literaturas específicas do Projeto Institucional contribuíram sig-
nificativamente para as ações deste, dentre elas: Koumba e o Tambor Diam-
bê de Madu Costa, uma literatura que valoriza a diversidade da cultura 
Africana por meio da representação da diversidade continental, ressaltan-
do a importância do tambor para maioria dos povos africano. O ilustrador 
utiliza a idéia das ondas sonoras que ultrapassa as barreiras, os limites e 
chegam aos sentimentos das pessoas, representa isso por cores em forma de 

2. Festa instituída a partir das decisões coletivas das famílias, realizada pelo segundo ano consecutivo e neste com 
a temática “A Diversidade Étnica na Cidade de Goiânia e as Belezas da Mistura de Diferentes Culturas”.
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ondas. Essas características de sua obra possibilitaram experiências estéti-
cas significativas, o que se observou por meio do envolvimento das crianças 
com as cores representadas pelas ondas, da música que “sai do tambor” e 
percorre os diversos países do continente africano.

Para significar o valor do tambor para as crianças foi viabilizada uma 
embalagem de papelão resistente, em formato de cilindro que se assemelha 
ao tambor pelo som que produz ao ser batucado. A finalidade de que cada 
uma delas tivesse o seu “tambor” teve como objetivo primeiro assegurar-
-lhes o direito de criação de uma obra que expressasse um dos valores civi-
lizatório, de parte dos povos africano, por meio da sensibilização e inteira-
ção com sua arte.

Para garantir o êxito na realização de pintura dos tambores organiza-
ram-se as crianças em grupos, conforme a escolha das cores eleita por elas 
para pintar o fundo do tambor. Dada a extensão para pintura dos tambores 
e a possibilidade de experienciarem diferentes materiais, combinamos com 
as crianças que utilizaríamos os rolinhos.

As Tranças de Bintou de Sylviane A. Diouf auxiliou nas questões re-
ferentes a relação dos povos Africanos  com a terra, suas vestimentas e os 
penteados especificamente os das meninas. Esses elementos foram associa-
dos a Festa Setembrina em um paralelo  entre as  comidas típicas regionais  
e  as comidas e os trajes utilizados pelos familiares de Bintou.

Apresentação da história “Bruna e a galinha da Angola” da autora 
Gercilga Almeida possibilitou elaborar diversas atividades artísticas. Con-
tribuiu na leitura de mapa por meio da localização do continente Africano 
bem como compreender a diversidade deste. A proposta foi ampliada por 
meio da arte plástica: uma pintura em tecidos e a outra em cabaças. Ele-
mentos da oralidade resguardados em pinturas principalmente nos Panôs.3

Os trabalhos com as linguagens artísticas se constituíram em diver-
sas possibilidades de ampliação dos conhecimentos das crianças por meio 
das interações destas com as diversificadas manifestações de músicas, ar-

3.  Os panôs africanos são tecidos que resgatam a arte de contar histórias através de imagens. No livro “Bruna e a 
galinha d’Angola”, a avó africana de Bruna ensina a ela e as amiguinhas a pintarem panôs.
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tes plásticas e dança. A educação estética das crianças foi assegurada por 
meio da apreciação de vivencias e experiências com diferentes produções 
artísticas. 

Em consonância com os Princípios estéticos estabelecidos pela Reso-
lução do CNE/CEB nº 5, de 17 de dezembro de 2009 que fixa as Diretrizes 
Curriculares para a Educação Infantil- DCNEI (BRASIL, 2009b) assegurou 
por meio de nossa ação educativa, o desenvolvimento da sensibilidade das 
crianças através de experiências com os elementos da natureza com as vi-
vencias com água, terra, fogo, pedra, gravetos.

A expressão corporal possibilitou o conhecimento da modalidade 
artística – criação de coreografia para a apresentação na Festa Setembrina. 
A circularidade 4como um dos valores civilizatório, que “tem uma profun-
da marca nas manifestações culturais afro-brasileiras,” é portadora de um 
significado importante para as crianças constituinte das brincadeiras de 
roda que fazem parte do cotidiano infantil.

Com a criação da coreografia a partir da letra da música– África 
da Trupe Palavra Cantada, escolhida para apresentação, além de possibili-
tar o trabalho com os elementos da Roda Africana favoreceu a construção 
de alguns conhecimentos referentes  a localização geográfica por meio do 
“passeio” em diversas regiões do Continente  Africano.Tudo isso acrescido 
da desenvoltura das crianças ao realizarem os movimentos de maneira inte-
grada, comprometidas umas com as outras a partir da consciência corporal 
de cada uma delas. Habilidades que vem de encontro com o que Vargas 
(apud Souto, 1972, p.7) afirma:

Se ensinarmos às crianças a expressarem seus sentimentos e sensações atra-
vés do próprio corpo, estamos proporcionando o instrumento ideal para 
comunicar com o mundo exterior que vai progressivamente descobrindo e 
a perceber, em sua própria matéria o que esse mundo e esses seres, entre os 
quais se desenvolve significar para eles.

4. Conceitos apresentados no Caderno de Textos distribuídos no curso de Formação Continuada A Cor da Cultura, 
em Goiânia no inicio do mês de setembro de 2013.
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Neste sentido os ensaios se constituíram em eventos com ricas 
possibilidades para trabalhar diversos conhecimentos relacionados à ex-
pressão corporal. As crianças se vestiram com um figurino com estampas 
africanas, bem como foi proposto atividades que envolveram elementos da 
circularidade5. 

A sistematização dos conhecimentos referente ao Projeto Institucio-
nal por meio da sensibilização das crianças, quanto aos conhecimentos es-
téticos, também foram alcançados a medida que as crianças brincaram com 
as bonecas  negras, cuidando dos penteados nos  cabelos e  vestindo  roupi-
nhas – de maneira que segundo as crianças as bonecas ficam mais bonitas. 

As crianças ainda expressaram seus conhecimentos em dois eventos 
coletivos um deles, “O Abraço Negro,”  promovido pelo sindicato dos Tra-
balhadores em Educação de Goiás (SINTEGO) em parceria com o Movi-
mento Negro. O outro foi a “IV Caminhada pela a Paz e contra o Racimo”, 
evento coletivo de vivencias e experiência que oportunizou que as crianças 
confraternizassem por meio do café da manhã com outras crianças e mani-
festassem seus sentimentos a favor da paz e contra o racismo. 

As vivências propostas às crianças atenderam os princípios da 
“ludicidade”6 que se constitui como um dos elementos fundamentais para 
a Educação Infantil, se refere ao desenvolvimento da criatividade, dos co-
nhecimentos, através de jogos, música, dança e da interação com o outro. E 
foi essa capacidade que as crianças ampliaram. 

Acredita-se na importância de ações educativas pautada na Educa-
ção para as relações étnico-raciais das crianças por meio do reconhecimen-
to do papel da Instituição de Educação Infantil enquanto espaço possibi-
litador do que as diretrizes determinam. E quanto a estes espaços o Plano 

5. A questão do círculo, da roda, da circularidade tem uma profunda marca nas manifestações culturais afro-
-brasileiras, como a roda de samba, a roda de capoeira, as legendárias conversas ao redor da fogueira [...] (A Cor 
da Cultura p.44).

6. Ludicidade – imaginemos um povo arrancado brutalmente de sua terra, que atravessou o atlântico em tum-
beiros, escravizado, humilhado, mas que não perdeu a capacidade de sorrir, de brincar, de jogar, de dançar e, as-
sim, conseguiu marcar a cultura de um país com este profundo desejo de viver e ser feliz. Isso resume a ludicidade, 
na perspectiva a favor da vida, da humanidade, da sobrevivência. A alegria frente ao real, ao concreto, ao aqui e 
agora da vida. ...(A Cor da Cultura p.45).
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Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para 
Educação das Relações Étnicos Raciais e para o Ensino de História e Cultu-
ra Afrobrasileira e Africana, (junho, 2004) diz:

Os espaços coletivos educacionais, nos primeiros anos de vida, são espaços 
privilegiados para promover a eliminação de qualquer forma de precon-
ceito, racismo e discriminação, fazendo com que as crianças, desde mui-
to pequenas, compreendam e se envolvam conscientemente em ações que 
conheçam, reconheçam e valorizam a importância dos diferentes grupos 
etnicorraciais para a história e a cultura brasileira. (p.48)

Pode-se dizer que o trabalho desenvolvido com as crianças alcançou 
o que preconiza a  Proposta de Educação Infantil de Goiânia, ao conside-
rar: “Infâncias e  Crianças   em  Cena” que segundo Siqueira (2013) signi-
fica todos participando de um ato de anunciação. Anúncio que é preciso 
ecoar, para que ressoem para os profissionais, o compromisso com uma 
educação que considere a criança em seu próprio tempo e respeite suas 
especificidades. 
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Um projeto, uma feira 
e muita aprendizagem...

Lindalva Pessoni Santos1

Essa experiência remota a abril de 2012 quando em reunião pedagó-
gica se discutia a escolha do tema para a feira de ciências a ser desenvolvido 
naquele ano na escola até o final do primeiro semestre. Muitas inquietações 
surgiram: o que fazer? Que tema trabalhar? Como mobilizar e envolver os 
alunos efetivamente em um projeto de ciências?

Ao fazer um comentário no corredor da escola sobre a fabricação de 
sabão caseiro visto em uma feira de ciências, uma aluna do 3º ano, Isado-
ra, falou toda entusiasmada que seu avô fazia sabão em casa. Começamos 
a discutir o que poderia ser investigado ou problematizado em relação a 
esse tema que fosse pertinente as questões da nossa comunidade escolar. 
Inicialmente imaginamos que seria interessante explorar as reações quími-
cas resultantes da mistura dos ingredientes, buscar compreender como se 
utiliza gordura na fabricação de um produto que serve para neutralizar a 
própria gordura. 

De acordo com Corsino (2009) o primeiro passo para desencadear 
um projeto é o tema surgir das próprias crianças, suas conversas e interes-
ses, mas também pode partir de algo que o professor propõe. No caso, de 
um projeto institucional, como uma feira de ciências, por exemplo, a pro-
posta deve ser discutida nos diferentes grupos de professores e de crianças. 

Ainda não tínhamos muita certeza se o tema era pertinente, por isso 
os professores colocaram-no em discussão e elaboraram com os alunos: o 
que já sabemos e o que queremos saber sobre a fabricação de sabão caseiro. 
Várias questões foram pontuadas, mas duas chamaram a atenção: toda sala 
havia inúmeros relatos dos alunos sobre a prática de pais, avós, tios que 

1. Coordenadora da Escola Estadual de Tempo Integral João Lobo Filho, Inhumas, Goiás. E-mail lindalpessoni@
yahoo.com.br.
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faziam diferentes tipos de sabão caseiro e os perigos que alguns dos seus 
ingredientes apresentavam se manuseados de forma incorreta.

Entramos em contato com uma química e expomos o que já tinha 
sido discutido e pedimos que ela organizasse uma fala com as crianças de 
forma a ampliar o que foi levantado em sala. No decorrer da conversa da 
química com os alunos foram surgindo outros aspectos que envolvem a 
fabricação do sabão artesanal como, por exemplo, a questão da tradição 
familiar, a questão da economia por reutilizar óleo de cozinha e outros in-
gredientes de baixo custo. A química evidenciou muito a importância da 
reutilização do óleo de cozinha na fabricação de sabão artesanal evitando 
assim seu descarte nos ralos das pias ou no solo causando danos irrepará-
veis a natureza.

Figura 1- Palestra com a química                                                        

Essas questões nos impulsionaram a investigar: porque em plena era 
industrial em que tudo se produz em grande escala ainda se faz sabão ar-
tesanal? As pessoas reutilizam o óleo de cozinha em suas receitas? Quem 
o faz tem como causa primeira a tradição familiar, a economia ou consci-
ência da importância da reciclagem do óleo de cozinha evitando os males 
causados pelo seu descarte inadequado?  A partir daí surgiu a seguinte in-
dagação: Fabricação de sabão artesanal: a que pé anda esta questão em pleno 
século XXI, na cidade de Inhumas?

Partimos então para a mobilização do grupo para definir o que pes-
quisar, por quem, onde e como. O que se objetivava era garantir aos alunos 



I Seminário da Rede Internacional de Escolas Criativas - ANAIS  |   917    

acesso a uma abordagem informativa e formativa que os colocasse antena-
dos às questões do seu tempo, buscava-se desenvolver um estudo acerca da 
produção de sabão artesanal com utilização do óleo de cozinha usado e as 
questões que circundam essa prática milenar, no contexto atual, na cidade 
de Inhumas.

A escola tem um papel fundamental na formação de um sujeito 
preparado para compreender e enfrentar os problemas pertinentes ao seu 
tempo, no caso, as questões inerentes ao mundo globalizado. Centrados 
nessa perspectiva, nos unimos em prol de realizar uma feira de ciências 
que agregasse várias questões em torno da produção artesanal de sabão. O 
tema despertou interesse não só nos alunos, mas na equipe como um todo, 
cada dia surgia elementos novos a serem investigados como, por exemplo, 
ficamos sabendo por meio de um professor da escola que sua mãe fazia 
sabão caseiro em uma instituição que atendia idosos reutilizando o óleo de 
cozinha. Organizamos um grupo de criança e fomos fazer visitas às insti-
tuições que cuidam de idosos em Inhumas e investigar se todas elas tinham 
esta prática e por que faziam. Constatamos que todas elas fabricavam sabão 
caseiro reutilizando o óleo de cozinha. Em uma das instituições fomos in-
formados que eles estavam necessitando muito de certos produtos de hi-
giene como sabonete, creme dental e também óleo de cozinha. Ao retornar 
para escola houve uma grande mobilização para arrecadarmos os produtos 
solicitados por aquele lar. 

De uma ação para a coleta de dados para a feira nos defrontamos 
com uma questão muito triste que é a condição dos idosos, em nosso país, 
que sem recursos ou abandonados por suas famílias tem que viver em abri-
gos nem sempre com estrutura e condições adequadas para apará-los. Em 
uma semana a equipe da escola conseguiu junto aos alunos, pais e a comu-
nidade arrecadar os produtos solicitados pelos dirigentes do lar de idosos. 
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Figura 2 – Visita ao Lar de idosos para entrega  de material de higiene  e alimentos arreca-
dados pela escola.

Para dar sequencia a nossa investigação foi montado um questio-
nário para as famílias dos alunos responderem com o objetivo de saber 
quantas famílias faziam sabão caseiro, se reutilizavam óleo usado e quem 
tinha a prática foi solicitado que nos enviassem a (s) receita (s), elencando 
ingredientes utilizados, rendimento e custo. Cada sala ficou responsável em 
recolher os questionários e analisar os dados, organizar gráfico, catalogar 
as receitas. 

As turmas do 4º e 5º anos pes-
quisaram e organizaram um folheto in-
formativo para ser distribuído durante 
a feira; nele continha curiosidades so-
bre o sabão, informações importantes, 
recomendações; elaboraram também 
uma campanha para que as pessoas do-
assem óleo de cozinha usado às institui-
ções que cuidam de idosos em Inhumas 
para elas fabricarem o sabão caseiro.

A turma do 3º A, da aluna Isa-
dora, ficou encarregada de organizar a 
oficina de sabão na escola. Antes disso 
fizemos uma grande campanha junto 

Figura 3 – Campanha do óleo de 
cozinha usado.
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ao aluno e a comunidade esco-
lar e recolhemos óleo de cozinha 
usado para a nossa oficina.

Nesse momento a esco-
la toda estava envolvida com a 
feira, os alunos os professores, o 
grupo gestor, os funcionários em 
geral, a comunidade; diariamen-
te recebíamos solicitações de 
pessoas que queriam demons-
trar suas receitas, por considerar 
que eram mais simples, mais ba-
ratas, rendiam mais... 

Figura  4 –Oficina do sabão caseiro

                                                          
Figura 5 – oficina 
do sabão caseiro e 
receita 
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Figura 6- logomarca personalizada do sabão da feira de ciências

Nessa altura do campeonato tínhamos trilhados alguns caminhos 
em busca de respondemos nossa indagação: Fabricação de sabão artesanal: 
a que pé anda esta questão em pleno século XXI, na cidade de Inhumas? Já 
sabíamos, por exemplo, que 69% dos nossos entrevistados faziam sabão 
caseiro prioritariamente com óleo usado.  Mas não paramos por aí, a turma 
do 3º ano A, da professora Roberta não contentou apenas com a oficina, 
se tinha um produto a ser apresentado durante a feira ele teria que ter uma 
logomarca e assim fizeram, criaram uma logomarca personalizada para o 
sabão da feira de ciência. 

Com a mesma empolgação também seguiu as outras turmas das pro-
fessoras Marli (3º ano), Ivani (4º ano), Divina Maria (2º ano), Neuza (1º 
ano) Dionete (5º) que registravam o que aprendiam em forma de histó-
rias em quadrinho, construção coletiva de poema, tabulação dos dados do 
questionário e a construção de gráficos, desenhos, a montagem do folder... 

A feira foi realizada no dia 22 de junho e recebeu visita dos pais, 
representante da Subsecretaria de Educação, pessoas da comunidade que 
nos agraciaram com as receitas ou até mesmo com a doação das amostras 
de sabão. A desenvoltura e o entusiasmo das crianças ao falar dos conheci-
mentos apreendidos encantaram todos que passaram pela feira.
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Figura 7 – Feira de Ciências

Todos comentavam sobre a autonomia das crianças que com tran-
quilidade dialogavam com os visitantes sem nenhum embaraço. Ao final 
desse processo ficou muito evidente que “a organização do trabalho peda-
gógico por meio de projetos precisa partir de uma situação, de um proble-
ma real, de uma interrogação, de uma questão que afete o grupo tanto do 
ponto de vista socioemocional quanto cognitivo [...]” (BARBOSA, HORN, 
2008, p. 40).

Além das experiências e aprendizagens significativas proporciona-
das aos alunos tivemos como resultado a permanência da prática de fa-
zer sabão na escola para seu uso nas atividades diárias, bem como muitas 
pessoas passaram a fazer sabão artesanal a partir das receitas que foram 
distribuídas durante nossa Feira de Ciências. Lembrando que todas as re-
ceitas prioritariamente utilizam o óleo de cozinha usado, evitando assim 
seu descarte nas redes de esgoto.

Essa prática instalada em 2012 continuou em 2013 resultando em 
um convite para escola participar do I Concurso de Escolas Sustentáveis 
na Caminhada Ecológica, uma iniciativa da Organização Jaime Câmara.  
O projeto da Feira de Ciências de 2012 que se intitulou: Fabricação de sa-
bão artesanal: a que pé anda esta questão em pleno século XXI, na cidade 
de Inhumas? desdobrou-se no projeto: A reutilização do óleo de cozinha na 
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fabricação do sabão artesanal e as implicações para o meio ambiente que 
tinha como proposta  incentivar a produção de sabão artesanal com reuti-
lização do óleo de cozinha como forma de minimizar os danos a natureza  
causados com o seu descarte nas redes de esgoto no município de Inhumas. 

Figura 8 – Participação da escola no I Concurso de Escolas Sustentáveis  

9 – Premiação do Concurso

Novamente a escola se mobilizou por dias, intensificou o leva e traz 
de óleo usado, apreciação e testagem de novas receitas de sabão caseiro, 
organização das amostras, do folder, banner...  
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A mesma emoção da Feira de 2012 estava de volta, os alunos com 
desenvoltura e autonomia impressionaram não só os jurados, mas todas 
as pessoas que se aproximavam do stand da escola recebiam as explicações 
detalhadas da origem até o momento atual do projeto. A escola ficou em 3º 
lugar no concurso, uma grande vitória, pois concorremos com alunos da 
segunda fase do ensino fundamental e alunos do ensino médio. 

Essa experiência desencadeada com a feira de ciência em 2012 rea-
firmou ainda mais a concepção que o educando deve ser considerado um 
sujeito ativo, cheio de potencialidades, protagonista do seu processo de de-
senvolvimento e aprendizagem. Mais do que nunca é preciso proporcionar 
uma prática educativa investigativa e exploratória como meio de (re) sig-
nificar as experiências vividas. É preciso ter sensibilidade para perceber o 
interesse do grupo, refletir continuamente a fim de lançar novos desafios 
aos educando, tornando realmente significativa sua aprendizagem.
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Uma proposta interdisciplinar para o ensino 
fundamental

Maria de Fátima Viegas Josgrilbert1, Escola Magsul – Ponta Porã/MS
Mourad Boufleu2, Escola Magsul – Ponta Porã/MS

O texto narra a construção e a implantação de um currículo inter-
disciplinar para os anos iniciais do Ensino Fundamental (2º ao 5º), em uma 
escola de Mato Grosso do Sul, aplicada desde 1996, portanto, consideran-
do-se o tempo, um trabalho que deu certo.

O projeto tem como base a história do homem através de sua arte e 
é chamado de “O Túnel do Tempo: viajando pela história”. Esta proposta 
procura demonstrar a possibilidade de se transformar o currículo de uma 
escola, em algo significativo para a criança, demonstrando que a interdis-
ciplinaridade é possível. Este currículo interdisciplinar, que tem como fio 
condutor a História da Arte, prioriza a conquista da cidadania baseada em 
três elementos: a formação intelectual e o acesso à informação; a formação 
de valores éticos, étnicos e democráticos; e o incentivo para a tomada de 
decisões - uma cidadania plena e ativa. A conquista da cidadania ao ser 
colocada como o eixo condutor do projeto coloca-se contrária a qualquer 
tipo de discriminação, luta pela dignidade do indivíduo, pela equidade e 
pela igualdade de oportunidades.

1 – JUSTIFICATIVA E ANTECEDENTES DO PROJETO

A história do projeto começa quando a diretora da escola, em 1994, 
fez uma viagem à Europa, podendo constatar que lá as crianças podiam 
visitar museus, castelos medievais e palácios, ainda muito pequenas. Estas 
crianças tinham a história e a arte diante dos seus olhos. E as crianças de 

1. E-mail para contato: fatimagsul@terra.com.br 

2. E-mail para contato: mouradboufleur@bol.com.br
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uma cidade do interior brasileiro, sem museus, sem cinemas, sem teatros, 
o que tinham? Foi então que se percebeu a necessidade de se oferecer algo 
mais do que simples conteúdos disciplinares com a finalidade de propor-
cionar às crianças um conhecimento que lhes permitisse condições de re-
fletir sobre a construção da humanidade e de sua cidadania. 

Por que a história do homem através da arte? Porque se acredita que 
a arte é a concretização da história e a criança, de acordo com Piaget, nesta 
faixa etária, para compreender, precisa de algo concreto; assim, as crianças 
conhecem sua própria história em um nível mais amplo e podem compre-
ender melhor seu processo de evolução. 

No momento da implantação do projeto, muitas decisões precisa-
ram ser tomadas, pois isto modificava toda a estrutura curricular anterior. 
Dúvidas permearam o processo: como preparar o professor que não tem 
um conhecimento específico da arte? Quais as primeiras ações na escola? 
Como abordar os conteúdos das outras disciplinas? Quem poderia orien-
tar os professores? Estas foram algumas das dúvidas surgidas. Para que o 
projeto deixasse de ser um sonho para se tornar real, muitas reuniões acon-
teceram no ano de 1994, que foram delineando os primeiros rumos da pro-
posta. Como forma de segurança em relação à aplicabilidade, o ano de 1995 
foi destinado ao estudo do tema, ao planejamento das mudanças e a escrita 
de uma versão da história da arte para crianças, uma vez que não havia sido 
encontrado um livro que tivesse as características desejadas.

Foram então elaborados os primeiros textos com base na vida da 
pré-história e criados os primeiros personagens. Já nesta fase, se decidiu 
que a história da arte seria contada em capítulos, como uma grande his-
tória e não como um conteúdo curricular, acompanhando sua evolução: 
da pré-história à contemporaneidade, desconsiderando-se a linearidade da 
história.

Para a preparação da equipe, a escola efetivou reuniões de planeja-
mento e cursos de formação continuada sobre a história da arte e ainda, 
começou a adquirir materiais didáticos adequados sobre a temática, como: 
livros, filmes, maquetes, entre outros. O grupo docente, em conjunto, ia 
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aprofundando os conhecimentos e trocando idéias. Percebeu-se que não 
seria possível implantar o projeto em todos os anos de uma única vez, en-
tão se optou pela a implantação progressiva, a partir de 1996. A dificuldade 
principal foi abolir o livro didático de língua portuguesa, trocando-o por 
textos escritos pela própria equipe. 

Não foi fácil abandonar propostas prontas, por um processo de cria-
ção, mas a esta altura a motivação começou a superar as barreiras. Não se 
queria um material pronto, mas algo que pudesse ser adaptado aos inte-
resses das turmas e que apresentasse os textos em forma de uma grande 
história, cujos capítulos, em sequência, seguissem um o fio condutor. A 
diretora da escola começou a escrever os primeiros textos, trazendo-os para 
que os professores os adequassem à realidade de suas turmas, um trabalho 
em parceria.  

A grande história exigiu a criação dos personagens e do enredo e, 
depois dos textos. Cada texto é constituído por uma pequena história que 
se liga de alguma forma à seguinte. O primeiro personagem foi chamado de 
Luisinho, um menino esperto do nosso tempo, que viaja em uma máquina 
pelo tempo, chegando à pré-história e, vivendo cronologicamente, a partir 
desta época, interessantes aventuras com os amigos que vai conhecendo em 
cada lugar (Egito, Mesopotâmia, Grécia,...). Sua prima Dorinha o acom-
panha em muitas aventuras. Luisinho e Dorinha apresentam as mesmas 
características das crianças que vivenciam o projeto, enquanto seus amigos 
apresentam características próprias dos locais e das épocas em que vive-
ram. Assim, se adequou a história da arte à linguagem infantil; e se apre-
senta aos alunos o vasto campo da diversidade cultural, uma vez que cada 
novo amigo que conhecem mora em um lugar que apresenta características 
próprias que  devem ser compreendidas para serem respeitadas.

Hoje, todos os textos estão escritos, em seqüência histórica, para os 
quatro primeiros anos do Ensino Fundamental. A língua portuguesa, a ma-
temática, as artes, a história, a geografia, os temas transversais, enfim os 
conteúdos curriculares são trabalhados de forma interdisciplinar a partir 
dos textos, como forma de esclarecê-los. As experiências e os locais visi-
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tados por Luisinho são conhecidos através de filmes, livros, localizados no 
mapa e revividos através das histórias.

Além de Luisinho e Dorinha, foram criados personagens para cada 
momento histórico, como Bula-Ula da Pré-história, Tut do Egito, Nestor da 
Grécia e outros. O texto/história é o eixo condutor do processo de ensino, 
uma vez que a leitura é um fator importante neste processo, por isso pro-
curou-se torná-lo interessante, abrindo-se as portas do mundo da fantasia 
e da imaginação. As informações do texto interagem com a bagagem das 
crianças e assim elas vão ampliando seu imaginário.

Para o lançamento do projeto, um ambiente motivador é criado, para 
garantir a construção de imagens e proporcionar o envolvimento da crian-
ça com o tema. São utilizados diferentes recursos motivadores para que 
a criança possa vivenciar a experiência, criar imagens e vínculos com os 
personagens. O lançamento se torna um dia muito divertido, esperando-se 
que seja inesquecível. Visa à preparação do aluno para se familiarizar com o 
tema e despertar a sua curiosidade. Cada unidade temática, ao ser lançada, 
leva a um questionamento, a uma grande pergunta, que deve ser respondi-
da até o fim da unidade temática. 

Além das histórias adaptadas a cada faixa etária e do ambiente cria-
do, se procura levar o aluno à reflexão sobre as questões relativas às formas 
de vida dos diferentes povos e seu processo de criação, fazendo com que as 
crianças elaborem diferentes hipóteses, discutam, façam perguntas, conclu-
am e criem. Em função desta premissa, decidiu-se que não haveria provas 
sobre  história da arte, uma vez que esta história é para ser contada e não 
para ser decorada. 

A avaliação diagnóstica ocorre através da observação do professor e 
sempre que uma falha é detectada, discute-se em reunião para que se veri-
fique o que está ocorrendo e o que precisa de reformulação. Os desenhos, 
as esculturas, as produções, as conversas e as explicações das crianças são 
formas de avaliação utilizadas, demonstrando que não se precisa de prova 
para medir o conhecimento. 

Durante a primeira unidade, a “Arte da Pré-história”, já se percebe 
o interesse dos alunos que começam a questionar sobre a origem da vida, 
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mas a partir da segunda unidade, quando Luisinho chega ao Egito e poste-
riormente à Mesopotâmia e à Grécia, vai se notando o nível de evolução. A 
criança começa a compreender e a questionar sobre o processo evolutivo da 
humanidade e a arte vai se mesclando com todas as disciplinas.

2 – PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO

O tema foi dividido da seguinte forma: a) para o segundo ano: A pré-
-história e as primeiras civilizações: Egito, Mesopotâmia e Grécia; b) para o 
terceiro ano: O Império Romano e a Idade Média; d) para o quarto ano: o 
Renascimento e a Idade Moderna; e) para o quinto ano: A Arte Contempo-
rânea. As disciplinas vão sendo trabalhadas na medida em que se tornam 
indispensáveis para a compreensão do texto e, em cada unidade, as crianças 
aprendem técnicas de arte relacionadas aos períodos. No primeiro ano, a 
escola utiliza outro projeto específico para a alfabetização.

A forma de trabalhar com projetos interdisciplinares permite que, 
além das disciplinas, os temas transversais sejam abordados de forma natu-
ral. A ética é o próprio fio condutor Projeto Túnel do Tempo, uma vez que 
existe a preocupação de se trazer nos textos, mensagens que levem à refle-
xão do que é ser justo, solidário, amigo, enfim como devem ser as relações 
sociais para se ter uma sociedade mais humana. A partir deste enfoque, 
surge a preocupação com a questão da multiculturalidade, valorizando-se 
todas as culturas, uma vez que são manifestações humanas. A partir do 4° 
ano, o projeto chega ao Novo Mundo e à história do Brasil, podendo ser va-
lorizada a diversidade do patrimônio cultural brasileiro, reconhecendo-se 
a diversidade como uma riqueza e um direito dos povos e dos indivíduos, 
repudiando-se toda e qualquer forma de discriminação por raça, classe, 
crença religiosa e sexo. O meio ambiente, é focalizado em quase todos os 
textos, uma vez que esta é outra questão muito presente nas artes. Assim, 
vão sendo enfocados outros temas, inclusive as questões locais, uma vez 
que a vida do Luisinho vai sendo comparada às questões culturais dos lo-
cais por onde passa. Desta forma, a criança vai construindo seu conheci-
mento para ter condições de, posteriormente, refletir sobre o mundo em 
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que vive. O projeto “Túnel do Tempo” está sempre sendo readaptado: aos 
novos grupos, às novas necessidades e às novas propostas e teorias que sur-
gem no campo da educação. 

Os textos com base na história da arte são escritos e editados na pró-
pria escola com ilustrações coloridas oriundas de artistas consagrados. É 
bom que fique esclarecido, que o aluno não recebe algo em forma de apos-
tila, seu material vai sendo organizado ao longo do ano, à medida que o 
texto e os exercícios que o complementam vão sendo trabalhados. O aluno 
após observar as obras de arte de cada período, presentes nas diferentes 
unidades, vai conhecendo diferentes formas, técnicas, cores, características 
e assim sua visão vai sendo ampliada e o imaginário vai sendo enriquecido.

Para que o projeto fosse avaliado, foram convidados alguns alunos 
que já estão no Ensino Médio para relatarem as experiências vividas, con-
tribuindo com suas opiniões para a verificação do trabalho, sua continui-
dade e melhoria do processo. Percebeu-se que os alunos falavam do projeto 
com prazer, confirmando a hipótese de que ensinar através de uma grande 
história pode ser eficiente e resultar em uma aprendizagem mais signifi-
cativa. Algumas ponderações serviram para que a equipe se preocupasse 
mais com as relações estabelecidas entre o hoje, e o ontem. Gombrich (in 
Barbosa, 2005 p. 33) aponta que crianças com menos de 12 anos não são ca-
pazes de abranger conceitos amplos de distância, de proporções entre épo-
cas, portanto o importante, para a equipe, é contar a história, acreditando 
que posteriormente se tornará mais fácil estabelecer estas relações. Todas as 
ações são constantemente avaliadas nas sessões de estudos semanais.

3 – METODOLOGIA PROPOSTA

O Projeto “Túnel do Tempo” é iniciado no 2º ano do Ensino Funda-
mental com a apresentação do Luisinho, o personagem principal, através 
de uma história.

Luisinho é um menino com as mesmas características dos alunos da 
escola e passa a ser um grande amigo. Todo o programa dos anos iniciais 
do Ensino Fundamental vai girar em torno das aventuras de Luisinho e 
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seus amigos. Após a primeira história, todas as crianças entram no túnel 
e chegam a um espaço, devidamente preparado com plantas, animais pré-
-históricos, cavernas e conhecem o Bula Ula, um novo amigo de Luisinho 
que vive na Pré-história. Neste espaço, encontram-se também gravuras do 
homem pré-histórico e pinturas rupestres. As crianças brincam com os 
personagens, que são bonecos adaptados que permitirem a dramatização 
espontânea e a interação com a história.

Todas as unidades do projeto são lançadas desta forma, através de 
uma história que simula uma viagem imaginária. Todo lançamento é bem 
planejado, esperando torná-lo divertido. Visa à preparação da criança para 
se familiarizar com a temática, procurando despertar a curiosidade infantil 
para que o processo de ensino/aprendizagem seja agradável e interessante. 
Esta preocupação com o lançamento demonstra sua importância para a 
continuidade do trabalho. 

Exercita-se a interdisciplinaridade a partir do texto de leitura, pois 
todos os textos do projeto visam à integração das disciplinas para buscar a 
sua compreensão. Não será descrito aqui a forma de trabalhar, mas coloca-
-se que o mesmo texto é trabalhado por vários dias consecutivos até ser 
compreendido e explicado, pois ele é o condutor do processo de ensino/
aprendizagem. Além das aulas serem planejadas em torno da história da 
arte, as crianças também utilizam sua própria criatividade para exteriori-
zarem o que aprenderam através de desenhos, esculturas e pinturas, com 
diferentes técnicas. E assim, todo o processo de ensino vai fluindo como 
uma grande história.

Até os dias atuais, em 2014, o projeto “O Túnel do Tempo: viajando 
pela história” vem sendo utilizado, acreditando-se que ao conhecer a arte e 
a sua história, o ato de aprender fica mais belo!

Referências 

BARBOSA, Ana Mae. A imagem no ensino da arte: anos 80 e novos tempos 6. ed. 
São Paulo, Perspectiva, 2005.



932   |  ANAIS - I Seminário da Rede Internacional de Escolas Criativas

BARBOSA, Ana Mae (org.). Arte-Educação: leitura no subsolo. 6. ed. São Paulo, 
Cortez, 2005.

BOUTINET, Jean-Pierre. Antropologia do projeto. 5. ed. Porto Alegre, ArtMed, 
2002.

FAZENDA, Ivani. Interdisciplinaridade: um projeto em parceria. 3. ed. São Paulo, 
Loyola, 1995.

______. Integração e interdisciplinaridade no ensino brasileiro: efetividade ou ideo-
logia? 4. ed. São Paulo, Loyola, 1996.

______. Interdisciplinaridade: história, teoria e pesquisa. 4. ed. Campinas, Papirus, 
1999.

FAZENDA, Ivani (org.). Didática e interdisciplinaridade. Campinas, Papirus, 1998.

FAZENDA, Ivani (org.). Dicionário em construção: interdisciplinaridade. São Pau-
lo, Cortez, 2001.

FREIRE, Paulo. Educação como prática da liberdade. 23. ed. Rio de Janeiro, Paz e 
Terra, 1999.

______. A educação na cidade. 4. ed. São Paulo, Cortez, 2000.

GOMBRICH, E. H. A História da Arte. 16. ed. Rio de Janeio, LTC Editora, 1999.

HERNÁNDEZ, Fernando. Transgressão e mudança na educação: os projetos de tra-
balho. Porto Alegre, ArtMed, 1998.

JANSON, H. W. História Geral da Arte. 2. ed. São Paulo, Martins Fontes, 2001.

JOSGRILBERT, Maria de Fátima Viegas. O sentido do projeto em educação: uma 
abordagem interdisciplinar. Tese de doutoramento. PUC/SP, 2004. 



I Seminário da Rede Internacional de Escolas Criativas - ANAIS  |   933    

Uma proposta pedagógica de alfabetização e 
letramento por meio de software educativo

Lucília Chaves de Oliveira1, UFG
Dalva Eterna Gonçalves Rosa2, FE/UFG 

Este trabalho tem como objetivo apresentar ações desenvolvidas no 
PIBID (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência) Peda-
gogia da Faculdade de Educação (FE) da Universidade Federal de Goiás 
(UFG) no período de 2011 a 2013, que culminaram na criação de um sof-
tware educativo intitulado Aprender e jogar é só começar... 

O grupo PIBID é constituído por seis bolsistas, uma supervisora e 
uma coordenadora de área. A proposta é iniciar e socializar estudantes de 
licenciatura na realidade da futura profissão, proporcionando oportunida-
de de criação e participação em experiências metodológicas, tecnológicas e 
práticas docentes de caráter inovador e interdisciplinar, que busquem supe-
rar problemas identificados no processo de ensino-aprendizagem e promo-
ver a integração entre educação superior e educação básica.

Os bolsistas desenvolveram observações do cotidiano escolar com a 
intencionalidade de identificar possíveis dificuldades e interesses dos alu-
nos, com o intuito de contribuir nos processos de construção da leitura e 
da escrita. Com base nas observações, diagnóstico e reflexões teóricas sobre 
os dados coletados foram desenvolvidos diversos projetos de intervenção 
pedagógica englobando a Arte, a Literatura Infantil, as Ciências Naturais, a 
Matemática e o ensino de Língua Portuguesa.

Os projetos tiveram como objetivo desenvolver habilidades no cam-
po da oralidade, da leitura e da escrita, propiciar a formação de uma mente 
crítica e autônoma, motivar o gosto pelo ato de ler e subsidiar a criação 

1. Graduada em Pedagogia FE/UFG. luciliadeoliveira@gmail.com

2. Professora de estágio na FE e formação de professores no Mestrado em Educação em Ciências e Matemática. 
Coordenadora de área PIBID interdisciplinar. pibidfeufg@gmail.com
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do software educativo3. Segundo Kishimoto (1994, p.22), “...qualquer jogo 
empregado na escola, desde que respeite a natureza do ato lúdico, apresen-
ta caráter educativo e pode receber também a denominação de jogo edu-
cativo.” Percebe-se, entretanto,  que essa iniciativa de criação e utilização 
de softwares educativos ainda não é vista com entusiasmo por muitos dos 
profissionais da educação. Pois, a despeito da presença das mídias na so-
ciedade, ainda há, por parte desses profissionais, receio e uma postura de 
estranhamento frente às “máquinas”, que pode ser explicado pelo medo da 
perda da importância do papel do professor no processo de ensino e apren-
dizagem, visto que as informações são cada vez mais facilmente acessadas 
pelos alunos,

eles têm apresentado um domínio da tecnologia e na realização de pesqui-
sas na internet maior que o dos professores, o que provoca insegurança, 
desconforto, ansiedade nos docentes. Os professores hesitam em incluir as 
possibilidades tecnológicas do ciberespaço porque se coloca em jogo sua 
competência profissional (TOSCHI, 2007, p. 83)

Desafios dessa natureza poderão ser superados mediante uma for-
mação inicial e continuada que propicie o trabalho com as mídias na edu-
cação, promovendo o debate crítico e evidenciando as possibilidades de 
utilização desses meios. Nesse sentido, a busca por atividades que fugissem 
de uma perspectiva tradicional e mecânica, da lógica binária, facilmente 
encontrada nos jogos disponíveis na internet, foi um dos pontos impor-
tantes na construção dos jogos que compõem o referido software. Pois, 
“colocar o aluno diante de situações de jogo pode ser uma boa estratégia 
para aproximá-lo dos conteúdos culturais a serem veiculados na escola” 
(MOURA, 2011, p.89).

O objetivo central deste software é ampliar o leque de contato com a 
leitura e escrita e também com o ambiente digital. O que se pretende é que 

3. A elaboração técnica computacional do software contou com o suporte do CIAR (Centro Integrado de Apren-
dizagem em Rede) órgão encarregado pela produção de material didático nos formatos impresso audiovisual e 
multimídia, pelo suporte tecnológico para instalação de computadores e software e pelos cursos de formação em 
EaD  na Universidade Federal de Goiás.
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os alunos da educação básica desenvolvam a capacidade de comunicação e 
expressão nas diferentes linguagens (científica, artística, matemática, oral e 
escrita), bem como a sensibilidade, a imaginação, a criatividade e o pensa-
mento crítico. 

Considerando estas finalidades o software é composto por sete am-
bientes: “Pequeno artista, “Imagilendo”, “Contando e Recontando”, “Eco-
Cientista”, “Grafonema”, “Decifrando” e “Jogar e contar”. Eles tem em co-
mum o  pressuposto de que a alfabetização supera o simples juntar letras e 
decodificar símbolos linguísticos, exigindo a prática do letramento.

Nesta comunicação apresentaremos as atividades referentes ao am-
biente “Decifrando” que teve como origem dois projetos de trabalho desen-
volvidos em sala de aula A poesia como incentivo a leitura e a escrita e Os 
processos de leitura e escrita: uma interface com a literatura infantil. No pri-
meiro foram explorados os poemas de Vinícius de Moraes: a porta, a casa e 
o pato. A ideia era possibilitar o contato com poesias de qualidade estética, 
desenvolver a leitura e a escrita por meio dos textos poéticos e estudar as 
questões estruturais do gênero poesia. No segundo utilizamos uma fábula 
de Esopo: Menina do leite em dois gêneros diferentes, em prosa e em cordel, 
este último desconhecido pela maioria dos alunos. Nesse projeto, além de 
explorar os elementos constituintes das fábulas, com a intenção de ampliar 
a vivência cultural dos alunos exploramos o universo dos cordéis. Produ-
zimos, com materiais alternativos, imagens baseadas em uma técnica das 
artes visuais (gravuras), muito utilizada na ilustração dos livretos de cordel.

Ambos os projetos consideraram a relação dialética entre a alfabe-
tização e o letramento, portanto não conceberam a alfabetização apenas 
como a aquisição de um código linguístico, mas em relação às práticas so-
ciais, às funções em que a leitura e a escrita exercem em nossa sociedade e 
a vivência dos alunos. Pois,

dissociar alfabetização de letramento é um equívoco porque, no quadro das 
atuais concepções psicológicas, lingüísticas e psicolingüísticas de leitura e 
escrita, a entrada da criança (e também do adulto analfabeto) no mundo da 
escrita se dá simultaneamente por esses dois processos: pela aquisição do 
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sistema convencional de escrita – a alfabetização, e pelo desenvolvimento 
de habilidades de uso desse sistema em atividades de leitura e escrita, nas 
práticas sociais que envolvem a língua escrita – o letramento. Não são pro-
cessos independentes, mas interdependentes, e indissociáveis: a alfabetiza-
ção se desenvolve no contexto de e por meio de práticas sociais de leitura e 
de escrita, isto é, através de atividades de letramento, e este, por sua vez, só 
pode desenvolver-se no contexto da e por meio da aprendizagem das rela-
ções fonema/grafema, isto é, em dependência da alfabetização (SOARES, 
2003, p.14).

Assim, o software contempla tanto a alfabetização quanto o letra-
mento. O ambiente Decifrando é constituído por dois jogos: Adivinhe quem 
eu sou e Enigma das letras. No primeiro jogo os alunos terão que descobrir 
qual objeto, pessoa ou animal está atrás da porta, para isso eles terão acesso 
a uma dica e deverão escolher a palavra que se refere àquilo que está atrás 
da porta. No segundo jogo as crianças terão que decifrar palavras enigmas, 
constituídas inicialmente por figuras que deverão ser decifradas, sendo que 
a primeira letra de cada palavra representada pela imagem será utilizada 
para descobrir a palavra toda. As palavras  foram aquelas constantes dos 
poemas de Vinícius de Moraes, das fábulas de Esopo e dos cordéis traba-
lhados nos projetos, com o objetivo de desenvolver habilidades no campo 
da leitura e escrita por meio da ludicidade do jogo. 

O software Aprender e jogar é só começar... foi apresentado à comu-
nidade escolar e os alunos demonstraram grande entusiasmo e interesse. 
Quando perguntados sobre os projetos desenvolvidos e sobre o software 
um dos alunos respondeu: “foi show de bola, os jogos foram muito legal”.

Esse projeto de alfabetização e letramento por meio de um softwa-
re educativo transformou-se em uma ação de extensão a ser desenvolvida 
com toda a escola na qual foi realizado o subprojeto PIBID Pedagogia FE/
UFG. Nessa ação as bolsistas que participaram da construção do software 
irão apresentar aos professores da escola e aos alunos do Ciclo I os projetos 
de trabalho, vídeos, textos, músicas e atividades que deram origem aos jo-
gos, para uma melhor contextualização e uso do software.
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