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APRESENTAÇÃO

Conversação com quem faz ConVersAções Pedagógicas

 Neste período, em que tive a honra de estar como Secretária de Educação da maior rede 
municipal do Rio Grande do Sul, fui contemplada, com certeza, por momentos significativos de 
aprendizagem e de qualificação profissional, compartilhados por educadores comprometidos com 
a construção do conhecimento.

 Ser profissional da educação exige de nós, educadores, a constante atualização de 
conhecimentos e posturas frente a uma sociedade que atropela com informações e exigências 
que muitas vezes nos tiram do foco educacional: nosso estudante.

 A formação e a qualificação dos profissionais de educação de Caxias do Sul são referências 
em todo o Estado e engrandecem a todos que fazem parte desta rede.

 As ConVersAções Pedagógicas apresentam de forma sintética o trabalho de alguns 
colegas na intenção de contribuir com a Educação de Qualidade destacando, o que é feito através 
da observação e das experiências docentes diárias, nas diversas escolas do Município.

 Quero agradecer aos colegas que no seu fazer pedagógico constroem pontes facilitando a 
travessia de nossos estudantes e daqueles que assumem, apesar de profissionais, a condição de 
ensinante-aprendente.

 Parabéns pelo trabalho desenvolvido e que as ConVersAções Pedagógicas não se esgotem.
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Seminário Municipal de Educação 
 ConVersAções Pedagógicas  3ª Edição 

 

Do território à prática: tramas possíveis em favor da aprendizagem

Andréia de Souza1

 O papel dos territórios educativos no processo de ensino e aprendizagem é imprescindível 
quando se fala em educação cidadã. Por este âmbito, pensou-se em um Seminário que revelasse 
as interfaces dos diversos territórios educativos dos quais dispõe nosso Município.

 A 3ª Edição do Seminário de Educação foi organizada de forma a proporcionar momentos 
de trocas pedagógicas, nos quais os professores inscreveram suas experiências educativas e as 
apresentaram aos colegas, e, em seguida, vivenciaram as possibilidades do espaço para o qual 
foram designados.

 Primeiramente, firmaram-se as parcerias com os vários segmentos da esfera pública, os 
quais, de uma forma ou outra, contribuem para a formação dos estudantes da Rede Municipal 
de Ensino, servindo de ferramenta pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem. Assim, 
a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, disponibilizando o Jardim Botânico e o Mato Sartori, 
a Secretaria de Trânsito, Transporte e Mobilidade, a Secretaria de Esporte e Lazer, as EMEFs 
Jardelino Ramos, Governador Leonel Brizola, Prefeito Luciano Corsetti, Fermino Ferronato, 
Dolaimes Stedile Angeli, a Secretaria Municipal de Cultura, pela disponibilidade do Centro 
Cultural Dr. Henrique Ordovás Filho e do Museu Municipal, serviram de palco para as atividades 
do Seminário. Nestes locais, a dinâmica foi dividida em dois momentos: uma parte de relato de 
experiências pedagógicas, nos quais os professores da RME previamente inscritos expuseram 
uma prática educativa bem-sucedida em sua realidade escolar; e, no segundo momento, os 
professores puderam vivenciar uma oficina na qual vislumbraram as possibilidades pedagógicas 
do ambiente.

 Ainda, foram utilizados espaços privados, como as dependências da Igreja Metodista, que 
também sediou relatos de experiências e oficina prática com o Setor de Alimentação Escolar da 
SMED.

 Destas atividades concretizadas no Seminário resultou este Caderno Eletrônico de Artigos, 
cujas autorias são dos professores da RME que apresentaram suas práticas pedagógicas durante 
este evento. A publicação serve de motivação para os demais profissionais da educação,  e, ainda, 
enaltece as vivências escolares daqueles que se propõem a fazer a diferença na árdua tarefa de 
educar.

 Vivenciar os territórios educativos foi o objetivo primordial do 3º Seminário de Educação. A 
possibilidade de estar em um local diferenciado com atividades práticas foi vista, pela organização 
do evento, como uma porta às maneiras diversificadas de pensar os processos que envolvem o 
cotidiano escolar. Proporcionar novas experiências, visando a qualificação das práticas pedagógicas 
cotidianas, é o legado das ConVerSações Pedagógicas 2015.

1 Especialização em Literatura Infanto-Juvenil  - Gerente Pedagógica/SMED - NGAs 2, 4 e 5
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ARTE: ENCONTROS NA DIVERSIDADE

Lucila Guedes de Oliveira1

Resumo: Este artigo tem por base o relato de aulas de Arte realizada com 32 estudantes da Escola Municipal de Ensino 
Fundamental Nova Esperança em Caxias do Sul-RS, objetivando analisar as experiências dos diálogos e jogos estéticos 
criados nas poéticas desses sujeitos, a fim de educar o olhar para a diversidade do modo de pensar e fazer Arte. A 
leitura estética ainda é um investimento caro na Arte-educação, na tentativa de formar leitores de linguagens. Dessa 
forma, o letramento visual por meio da obra documental e artística de Elliot Erwitt (SEARCH..., c2014) e Henri Cartier-
Bresson (CATRACA LIVRE, 2013) possibilitou a construção de repertório pessoal e entendimento da relação Arte e vida 
ancorados nos estudos de Delicoicov, Angotti e Pernambuco (2010), Dondis (2010), Rossi (2003) e Vygostky (2010). 
As técnicas de criação dos textos visuais realizados em 17 encontros com os alunos da escola apontam para modos 
diferentes de ler uma imagem em qualquer suporte, como é o caso do aplicativo QR Code, que ampliou as experiências 
de leitura dos estudantes utilizando o celular e jogando com os sentidos para a fruição da Arte.

Palavras-chave: leitura, criação, práxis emancipatória.

1 INTRODUÇÃO

Na contemporaneidade, o modo de ler tem implicações pelos diferentes fluxos do saber, contidos na variedade 
de suportes. No contexto escolar, os processos de aprendizagem dos estudantes são diferenciados, abrindo 
possibilidades para promover o conhecimento. Se o leitor reagir às provocações visuais oferecidas por tais 
textos, é bem provável que haja aprendizagens significativas na sensibilidade e, refinando sua percepção, 
diante da constituição da linguagem visual pelas diferentes formas, cores, texturas e planos. A educação 
do olhar é um propósito do ensino da Arte, no cenário escolar capaz de ampliar repertórios e desenvolver o 
pensamento estético (PILLAR, 2001). 

Propor um ensino que focalize as interações dos estudantes com as linguagens exige uma práxis orientada 
pela educação estética, cuja escolha epistemológica docente demanda em produção de conhecimento do 
pensar, do ver e do fazer artístico. 

Considerando esses apontamentos, a prática apresentada nesse artigo tem por objetivo analisar as 
experiências dos diálogos e jogos estéticos criados nas poéticas dos estudantes. O referencial teórico com 
interlocução de Adorno (2000), de Delicoicov, Angotti e Pernambuco (2010), de Dondis (2000), de Pillar (2001), 
de Rossi (2003) e de Vygosty (2014) são fundamentais para sustentar a temática Encontros na Diversidade, 
e para que seja contemplada na mediação docente da sala de aula e para a vida dos estudantes. 

Em meio a essa conjuntura, é válido ressaltar que a Educação Estética caminha por imagens, suportes e 
experiências de leitura da Arte, cujos atravessamentos do corpo (de quem pensa e produz Arte) constitui-se 
por atos culturais. Dessa forma, os conflitos gerados no encontro de diferentes culturas presentes no cenário 
escolar, buscou responder ao seguinte problema: Como é possível, por meio do conhecimento da Arte, 
educar o nosso olhar para conviver e valorizar a diversidade das múltiplas culturas? 

A abordagem que a Arte propiciou em diferentes momentos de trabalho de sala de aula visava à educação 
do olhar dos estudantes (PILLAR, 2001), potencializando as relações entre os sujeitos, bem como sua 

1 Mestre em Educação e Graduada em Licenciatura Plena em Educação Artística-UCS. Atua como docente nas Redes Municipais de 
Caxias do Sul e Farroupilha e na CESF. lucilaguedes@yahoo.com.br.
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constituição como sujeito estético. É importante entender como a educação do olhar torna-se uma 
possibilidade para conceber o estudante constituído pelo letramento sensível, ou seja, capaz de ler o mundo 
que o cerca e participar na construção da cultura.

A articulação da Arte com o letramento tem como fio condutor o ato de conhecer, criar e produzir por meio de 
diferentes linguagens. Os estudantes selecionados para esse estudo participaram de atividades de leitura 
e de fabricação da sua própria imagem fotográfica. O sentido construído no entendimento da sintaxe visual, 
bem como das estratégias de composição, viabilizaram novos diálogos e experiências de leituras por meio 
de diversos suportes, como o celular, utilizado para a fruição das imagens no aplicativo QR Code2 conforme 
podemos ver na Figura 1, abaixo. Ainda, a combinação dessas linguagens para os estudantes foi alvo para 
ampliar o sentido de leitura e perseguiu o letramento visual.

Figura 1: QR-Code: Possibilidades de leituras

Fonte: fotografia tirada pela autora

A duração da proposta foi de 17 encontros com aulas de 60 minutos e aplicada para um público de 32 estudantes 
entre 14 e 15 anos de idade. Nesse sentido, a proposta tornou-se relevante na sua aplicação, porque o tema 
partiu dos discursos dos estudantes acerca do que pensam sobre seu próprio espaço cultural e também de suas 
perspectivas diante de escolhas e representações do mundo em que estão inseridos. 

Ensinar Arte na escola constitui um desafio contínuo para o significado de ensinar e aprender, porque se trata da 
mudança das subjetividades dos estudantes. No entanto, torna-se contraditório controlar a aprendizagem de outro 
sujeito, quando a Arte é um fazer sensível e de sentido e subjaz da leitura da realidade. Na escola, as demandas 
que envolvem o ensinar podem comprometer o real sentido do aprender. Por isso, neste estudo, defende-se o 
caráter emancipatório que traz a Arte como ponto nodal, para tornar os estudantes portadores de conhecimento, 
sem perder de vista a linguagem que se manifesta no pensamento ou ideias (ADORNO, 2000).

 Assim, a Arte como campo do conhecimento na escola merece uma atenção especial para que não assuma 
tendências pedagógicas de controle. Importa ressaltar que a temática Arte: encontros na diversidade traz como 
pressuposto a interação com os pares na cultura escolar.

2 Código QR (sigla do inglês Quick Response Code) é um código de barras bidimensional que pode ser facilmente escaneado 
usando a maioria dos telefones celulares equipados com câmera. Esse código é convertido em texto (interativo), em endereço URL, 
em número de telefone, numa localização georreferenciada, num e-mail ou um SMS. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/
C%C3%B3digo_QR>. Acesso em: 24 de maio de 2014.
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2 DADOS DO ESTUDO: ENSAIO VISUAL

A parte prática do estudo é, sobretudo, a defesa da produção de conhecimento por meio do letramento visual. A reflexão 
em torno do papel da imagem no cenário escolar, viabilizando diferentes maneiras de ler, tem ressaltado não somente o 
sentido do texto imagético, mas também como deve ser a leitura dessas imagens pelos leitores de Arte.

2.1 CARACTERÍSTICAS DO ESPAÇO ESCOLAR

Visando a formação à emancipação, a escola cumpre com seu papel social e científico, quando oferece experiências 
aos educandos capazes de fazê-los descentrar acerca das problemáticas em que vivem. Vale lembrar que a criação 
da Escola Municipal de Ensino Fundamental Nova Esperança, enquanto espaço educativo, surgiu da vontade da 
comunidade, tendo em vista as necessidades que compartilhavam em prol de novas perspectivas de vida.

O prédio foi construído a partir de 2002 e, em 17 de março de 2003, ainda em meio às obras, iniciaram-se as atividades 
da escola com mais de 300 alunos. Em 08 de novembro de 2003, a escola foi inaugurada e entregue à comunidade. 
Seu Decreto de Criação é nº 11044, de 18/12/2002, e Decreto de Denominação nº 6085, de 23/09/2003, Portaria de 
Autorização e Funcionamento nº 063/2003, de 08/04/2003. Localiza-se no bairro Desvio Rizzo, no Loteamento Villa 
Amélia, na Rua Laurindo Grazziotin, nº 300, e atende alunos dos Loteamentos Villa Amélia, Rosário I, Rosário II, São 
Gabriel, São Pedro, São Francisco e Vila Guilherme. 

Atualmente, a escola atende alunos da Educação Infantil, Anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental. O espaço 
conta com 10 salas de aula, uma secretaria e sala da direção, uma sala de coordenação pedagógica, uma biblioteca, 
um laboratório de informática educativa, uma sala de recursos, um refeitório e uma cozinha. A E.M.E.F. Nova Esperança 
possui aproximadamente 590 alunos, 47 professores, dois secretários e quatro funcionários. 

Tendo em vista o comprometimento da escola com a formação do aluno, almeja-se que a estrutura escolar, bem como 
seus recursos e profissionais, sejam fontes, para que haja, nessa escola, produção de conhecimento e trabalhos voltados 
à comunidade.  

2.2 CAMINHOS METODOLÓGICOS

Este projeto complementa as ações preconizadas na Proposta Pedagógica da Escola, que tem como objetivo 
principal o seguinte: analisar como acontecem as experiências de diálogos e jogos estéticos por meio da 
leitura nos diferentes suportes, a fim de educar o olhar para a diversidade do modo de pensar e de fazer Arte, 
bem como sua relação com a vida. Os objetivos específicos são: 

a) Reconhecer o contexto como influência na criação artística; 

b) Conhecer imagens do movimento artístico surrealista; 

c) Ler imagens fotográficas de Elliot Erwitt (1928) e de Henri Cartier-Bresson (1908-2004), entre outros; 

d) Compreender o contexto histórico da fotografia; 

e) Produzir imagens no cenário de sala de aula; 

f) Conhecer procedimentos da construção de imagens; 
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g) Aplicar estratégias de composição nos textos visuais; 

h) Criar um QR Code;

i) Reconhecer diferentes modos de leitura; 

j) Construir conceito de intervenção urbana. 

Sem dúvida, essa aprendizagem representa a organização e a ampliação em torno de concepções e repertórios 
dos estudantes, buscando responder ao problema de estudo. Esta questão tem como fio condutor o tema 
gerador da diversidade cultural, que norteará as propostas das aulas desenvolvidas em três momentos: 
estudo da realidade; organização do conhecimento; e aplicação do conhecimento (DELICOICOV; ANGOTTI; 
PERNAMBUCO, 2010), que tem como base a Epistemologia Sociointeracionista de Vygotsky (2010).

A seguir, é feita a descrição das atividades realizadas nos 17 encontros e seus objetivos para posterior 
análise. 

2.3 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AULAS

Aula nº 1

Objetivo: Reconhecer o contexto como influência na criação em arte. 

Abordagem: Os estudantes foram convidados para organizar três imagens que estavam fragmentadas. 
Cada imagem apresenta contextos diferentes acerca das formas de manifestação artística. Esse momento 
teve a intenção de aproximar os estudantes da Arte na História, além de fazer um estudo da realidade dos 
estudantes. Na sequência apresentou-se a imagem do fotógrafo Elliot Erwitt (SEARCH..., c2014) e foram 
levantadas as seguintes questões: 

a) O que mais lhe chama atenção na fotografia de Segregated Walter Foutains (1850) e de Elliot Erwitt (1928)?

b) O que nos mostram essas imagens? 

c) O que está acontecendo? 

d) Qual narrativa pode ser contada a partir da observação da obra? 

e) Como o autor utilizou os elementos formais para expressar o que sentia ou a ideia concebida? 

f) O trabalho traduz alguma experiência? Invente um título para ele. 

g) Como você faria uma fotografia considerando o mesmo tema ou o que ficou de mais forte na obra para 
você? 

Posteriormente, os estudantes apresentaram suas percepções acerca da obra lida. 

Aulas nº 2, 3, 4 e 5

Objetivos:

a) Identificar os elementos visuais; 

b) Dominar estratégias de composição de textos visuais;
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c) Ler imagens fotográficas do gênero documental e artística de Elliot Erwitt (1928) e de Henri Cartier-
Bresson (CATRACA LIVRE, 2013). 

Abordagem: A partir da obra lida, foi apresentada a seguinte questão: Como é possível, por meio do 
conhecimento da Arte, educar o nosso olhar para conviver e valorizar a diversidade das nossas culturas?

Ouviu-se a fala da visão dos estudantes e buscou-se o olhar desses estudantes para a imagem de Elliot 
Erwitt (SEARCH..., c2014), e como ele discutiu a cultura da separação étnica. Os estudantes conceituaram 
Cultura e Arte para avançar nos estudos.

Depois, os estudantes observaram imagens de Henri Cartier-Bresson (CATRACA LIVRE, 2013), observando 
aspectos de plano, luz, foco de interesse na imagem, o olhar do artista para a cidade e o modo de vida 
das pessoas. Depois os estudantes elegeram uma imagem fotográfica para reconhecer os conceitos de 
simetria, assimetria, sobreposição, repetição, exagero e outras experiências de composição. De posse da 
compreensão dos conceitos foi realizada a imagem utilizando a técnica de colagem com a intenção de 
aplicar as estratégias estudadas. Acompanhando a imagem, foi desenvolvido a sua ficha técnica com as 
palavras-chave e título para melhor apreciação dos colegas.  

Aulas nº 6 e 7 

Objetivos: 

a) Identificar os elementos visuais; 

b) Dominar estratégias de composição de textos visuais;

c) Construir uma macrofotografia.

Abordagem: Nessas aulas, os estudantes conheceram a macrofotografia e composições a partir de um 
fragmento da imagem, potencializando os elementos visuais (linha, cor, plano e texturas) e estratégias de 
composição, como justaposição, sobreposição e transparência. Foi assistido o vídeo do fotógrafo Juares 
Silva, do acervo Arte na Escola (SILVA, c2016). O fotógrafo destaca a necessidade de educar o olhar para 
perceber e trabalhar com este pequeno mundo, compondo imagens com qualidade visual.

Posteriormente, os estudantes foram convidados para ir até uma área verde da Escola, a fim de olhar 
detalhes do espaço e capturar a imagem por meio do celular. Eles foram orientados a aproximar a câmera 
para potencializar o detalhe da imagem escolhida. Além disso, deveriam também tomar consciência da 
própria posição ocupada na hora de capturar a imagem. Tais imagens foram socializadas na sala de aula, 
buscando o entendimento das estratégias de composição da imagem. 

Aula nº 8 

Objetivo: Compreender o contexto histórico da fotografia.

Abordagem: Nessa aula, houve a leitura das imagens fotográficas (considerando as questões já mencionadas 
anteriormente) que registraram fatos na História. Como exemplo, foram utilizadas imagens de Burning Monk 
– The self-immolation (1963), de Malcolm Browne, e Phna Thi Kim Phúc (1972), de Nic Ut.

Aulas nº 9 e 10

Objetivo: Distinguir a imagem analógica da digital. 

Abordagem: Nessas aulas, houve um encontro com o Coordenador do Curso de Fotografia da Universidade 
de Caxias do Sul (UCS), nos laboratórios do Centro de Fotografia (CETEL). O Professor Mestre, Edson 
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Corrêa, falou sobre a imagem fotográfica analógica, demonstrando os procedimentos da imagem no 
laboratório. Na sequência, os estudantes passaram pelos estúdios de fotografia, conheceram as máquinas 
fotográficas e observaram a luz na fotografia e, por fim, a imagem digital e a possibilidade de manipulação 
da imagem no Photoshop. 

Aula nº 11

Objetivo: Construir conceito da Lei dos três terços. 

Abordagem: Socialização das percepções no laboratório de imagem da Universidade e retomada dos 
conceitos estudados na leitura de imagem das obras de Henri Cartier-Bresson (CATRACA LIVRE, 2013), 
como: Lei dos três terços e composição. 

Aula nº 12 

Objetivo: Construir textos visuais aplicando as estratégias de composições (DONDIS, 2000). 

Abordagem: Retomando a questão-geradora, os estudantes foram convidados a produzir imagens 
fotográficas no contexto de sala de aula, utilizando o próprio corpo e objetos que estavam no recinto da sala 
de aula. 

Aula nº 13

Objetivo: Ler imagens produzidas no ambiente da sala de aula.

Abordagem: Foi feita a socialização das imagens produzidas na sala de aula. 

Aulas nº 14, 15 e 16  

Objetivo: Reconhecer o QR Code como experiência de leitura. 

Abordagem: Os estudantes criaram o QR Code no laboratório de informática educativa. Antes disso, 
conheceram os procedimentos desse recurso. As imagens foram hospedadas no aplicativo Picasa para que, 
posteriormente, os códigos fossem criados. 

Aula nº 17 

Objetivo: Ler a própria imagem fotográfica. 

Abordagem: No âmbito da sala de aula, os estudantes realizaram a leitura das imagens utilizando o próprio 
celular.

Os estudantes definiram o modo de socializar as imagens com os demais estudantes da escola que, a partir 
do conceito de intervenção, foi construído um DNA (metáfora para propor diálogos com as diferentes culturas), 
que será exposto no chão da escola, onde as pessoas que circulam na escola possam ser mobilizadas para 
participar da leitura das suas imagens. 

Por fim, foi realizada a construção de uma ficha-técnica com as produções, as palavras-chave e o título da 
série fotográfica criada por cada grupo.
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RESULTADOS

Foi notável a ampliação dos horizontes dos estudantes acerca do próprio conceito de Cultura, ainda preso 
em definições prontas nos livros, após as experiências vividas nos 17 encontros. Dessa forma, apontam-se 
as experiências de leitura estética e as produções planejadas de imagens como textos a serem lidos e que 
podem educar o olhar dos próprios sujeitos para o domínio dos signos da linguagem visual. Em relação ao 
acompanhamento do processo avaliativo, os estudantes foram responsabilizados a organizar um dossiê com 
as produções desenvolvidas, com os registros de leitura de imagem e com um documento em que constavam 
questões com os conceitos estudados e registrados em fichas com critérios estabelecidos para perceber os 
seus avanços. Esses critérios foram: relação todo versus parte versus todo, coerência, causa, consequência e 
aplicabilidade.

Observou-se que, em 95% das experiências de sala de aula, houve envolvimento significativo dos estudantes. 
Em relação à questão-geradora, ainda é necessária intervenção acerca da própria percepção como participantes 
da cultura. Nesse contexto, o trabalho se amplia com outras temáticas buscando a relação Arte e vida. 

Os resultados são incipientes no sentido de mudança na visão dos estudantes, porque um dos desafios da 
proposta foi o de ampliar suas percepções diante dos espaços que atuam. Por isso, um aspecto que merece 
atenção foi o foco profissional que se desencadeou nos estudantes através da interação com a linguagem 
fotográfica e o acesso que tiveram no espaço da Universidade para a realização dos estudos. Foram criadas 
três categorias a partir da fala dos estudantes em meio às leituras estéticas das imagens fotográficas como 
sendo fatores que podem interferir no processo de construção da cultura do próprio estudante. As categorias que 
emergiram entre os alunos foram: família, cultura do grupo e meio social.  

Nesse ínterim, também foram considerado os legados familiares para romper com a dominação social e 
reconhecer a escola como fonte de desenvolvimento humano. Nesse olhar sobre o próprio território, o estudante 
pode atuar no seu contexto a respeito das escolhas e significando seu projeto de vida. 

REFERÊNCIAS 

ADORNO, Theodor. W. Educação e emancipação. Tradução: Wolfgang Leo Maar. São Paulo: Paz & Terra, 2000.

CARTIER-BRESSON, Henri. Disponível em: <https://catracalivre.com.br/geral/dica-digital/indicacao/confira-um-acervo-
com-300-fotos-de-henri-cartier-bresson/>. Acesso: 15 mar. 2014. 

CATRACA LIVRE: Confira um acervo com 300 fotos de Henri Cartier-Bresson. In: ______ Catraca Livre. 2013. Disponível 
em: <https://catracalivre.com.br/geral/dica-digital/indicacao/confira-um-acervo-com-300-fotos-de-henri-cartier-bresson/>. 
Acesso em: 15 mar. 2014. 

DELIZOICOV, Demetrio; ANGOTTI, José A. P.; PERNAMBUCO, Maria Marta. O ensino de Ciências: fundamentos e 
métodos. São Paulo: Cortez, 1998.

DONDIS, Donis A. Sintaxe da linguagem visual. Tradução de Jeferson Luiz Camargo. São Paulo: Martins Fontes, 2000.

PILLAR, Analice Dutra. Leitura e releitura. In:.PILLAR, Analice Dutra (Org.). A Educação do olhar no ensino das Artes. 
Porto Alegre: Mediação, 2001.

ROSSI, Maria Helena Wagner. Imagens que falam: leitura da Arte na escola. Porto Alegre: Mediação, 2003. 

SEARCH results: Elliot Erwitt. In: MAGNUM photos. c2014. Disponível em: <https://pro.magnum photos.com/C.aspx?VP
#=3SearchResults&VBID+2K1HZOL4J1TP65>. Acesso em: 12 mar. 2014.

SILVA, Juarez. Macrofotografia. In: INSTITUTO ARTE NA ESCOLA. Arte na Escola. c2016. Disponível em: <http://
artenaescola.org.br/dvdteca/catalogo/dvd/97/>. Acesso em: 25 fev. 2014.

VYGOTSKY, L. S. A formação social da mente. Tradução de José Cipolla Neto, Luís Silveira Menna Barreto e Solange 
Castro Apeche. São Paulo: Martins Fontes, 2010. 



20

Caderno Pedagógico Eletrônico - Artigos ConVersAções Pedagógicas

BORDADO: UM INTERLÚDIO ENTRE O TEXTO LITERÁRIO 
E O FOLCLORE RIO-GRANDENSE

Tenisa Zanoto Boeira1

Resumo: O presente trabalho é o relato resultante de um projeto de leitura da obra literária “Marieta em Coração de 
Namorado” da autora Léia Cassol, ilustrações de Roney Bunn e sua relação com a História do Rio Grande do Sul. Aliado 
à leitura, apresenta também a produção do bordado em ponto corrente de imagens do texto, imitando a personagem 
principal do livro, com a intenção de aprimorar as habilidades manuais e reforçar a identidade sul rio-grandense. 

Palavras-chave: artes manuais, leitura, literatura. 

O presente trabalho baseia-se no relato do desenvolvimento do projeto de leitura e releitura da obra literária 
“Marieta em Coração de Namorado” da autora Léia Cassol, ilustrações de Roney Bunn. O texto literário foi 
escolhido inicialmente com a intenção de promover o evento “Autor na Escola”, com ênfase para o trabalho 
com os quintos anos2, aproveitando a temática de fundo do texto que é parte da história do Rio Grande do 
Sul, objeto de estudo desse ano em questão e também a temática do folclore, comemorado no mês de 
Agosto, quando iniciou-se o projeto. 

O texto, conta a história de Marieta, mulher jovem e solteira, que anseia por um marido em plena Revolução 
Farroupilha. Enquanto ela e outras tantas mulheres que ficaram às margens da guerra, passavam os dias 
com os afazeres domésticos, ou seja, as pequenas lidas da casa e sonhando entre linhas e agulhas com o 
retorno dos maridos ou pretendentes da tão famosa Guerra Farroupilha. 

Em forma de poesia, com versos, estrofes e rimas, o texto apresenta Marieta e sua espera pelo tão sonhado 
“gaúcho guapo, de chapéu, cavalo e espora” (CASSOL,, 2014, P. 3), além disso, a solidão também é 
evidenciada no texto, pois todos os homens, sejam pais, irmãos ou avôs, todos, sem exceção foram para 
a guerra. Além dos cuidados com os bichos e com a terra, as mulheres também se distraem através do 
bordado. Em especial, para Marieta, enquanto sonha com o namorado e borda um coração, surge um beija-
flor, misto de fantasia, folclore e assombração, esse ser vem lhe dizer para continuar o bordado, para assim, 
profetiza o pássaro, ter uma grata surpresa. 

Cada bordado que Marieta faz, surge um personagem da cultura gaúcha, que representa um dança típica 
do Rio Grande do Sul, ou seja, o Tatu, Maçanico, Anu, Rancheira de Carreirinha e Caranguejo 3.Até que, por 
fim, entre tantos personagens, a guerra finaliza e os homens retornam para suas casas. Em meio ao “Ai bota 
aqui, ai bota ali o teu pezinho...” Marieta encontra um grande amor e logo constitui família, permanecendo o 
hábito e a cultura do bordado. 

O PROJETO

A leitura do livro foi realizada em aula para o grupo de alunos, sempre destacando as ilustrações. 
Paralelamente, a História do Rio Grande do Sul foi sendo introduzida e diversos enlaces foram feitos a fim 

1 Professora da Rede Municipal e Estadual de Ensino. Licenciatura em Filosofia. Especialização em Educação com Ênfase em Super-
visão Escolar. Mestre em Letras, Cultura e Regionalidade.
2 O projeto foi desenvolvido na Turma 54, da E.M.E.F. Renato João Cesa.
3 As danças fazem referências principalmente a animais, que ilustram o livro e são o tema dos bordados conforme se observa nos anexos.
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de apontar-lhes o momento histórico retratado no texto, que é a Revolução Farroupilha. Com a finalidade 
de relacionar o texto literário com a história do nosso estado surgiu a intenção de produzir algo referente 
ao texto, que não fosse somente a reescrita do texto. Portanto, optou-se por fazê-la através do bordado, 
que faz referência a ação principal da personagem do texto. Tal leitura foi bastante dinâmica, sempre com o 
apontamento das imagens do livro e também da apresentação da música a qual se referia o texto.

Para o início do bordado foram selecionadas algumas imagens do texto e reproduzidas em tecido com 
folha matriz. A partir disso, em pequenos grupos iniciou-se o processo do aprendizado do bordado, com 
o auxilio da voluntária Neura Zanoto Boeira. Os alunos aprenderam a bordar um ponto simples chamado 
tradicionalmente de “corrente”. 

Foram trazidos de casa restos de linhas e agulhas e iniciou-se o processo do bordar, assim como Marieta 
fazia enquanto aguardava o retorno dos homens que estavam em guerra. Em pequenos grupos, a turma foi 
aprendendo a fazer o bordado e a partir daí, notou-se que a lida com linhas e agulhas tem sido esquecida 
pelas crianças atualmente, além disso, foi possível perceber extremas dificuldades em habilidades motoras 
que já deveriam ter sido superadas e também, ao contrário, percebeu-se a agilidade de alguns alunos no 
aprendizado, além do gosto pela atividade. 

Paralelamente ao bordado, que acontecia em concomitância com as aulas, aconteceram também os estudos 
sobre a História do Rio Grande do Sul, sua história e formação, além dos aspectos geográficos pertinentes 
ao ano letivo em questão. A localização temporal e espacial da narrativa do texto literário sugere uma leitura 
interdisciplinar, visto que o tema curricular, o estudo da História do Rio Grande de Sul, no quinto ano do 
Ensino Fundamental. Além disso, tal trabalho permitiu o reconhecimento das danças típicas da nossa região. 

HISTÓRIA DO RIO GRANDE DO SUL

 

A Guerra dos Farrapos também chamada de Revolução Farroupilha é um dos acontecimentos regionais 
de maior destaque a nível nacional. Com duração de 10 anos, iniciou-se em 1835 e só terminou em 1845. 
A classe dominante do Rio Grande do Sul, praticamente constituída pelos grandes fazendeiros, estava 
descontente com os valores dos impostos cobrados pelo império, além do fato que as taxas alfandegárias 
sobre os produtos oriundos do Uruguai e Argentina eram baixas, dificultando a venda dos produtos nacionais. 

Dessa forma, formaram-se dois grupos distintos, de um lado o governo e do outro os federalistas que reuniam 
os fazendeiros e a classe dominante, que queriam que o poder fosse descentralizado, oportunizando às 
províncias maior autonomia. 

Os fazendeiros, ou seja, os grandes pecuaristas da campanha revoltaram-se contra o governo central e em 
20 de setembro de 1835 depuseram o presidente da província e no ano seguinte proclamam a República 
Rio-Grandense, entregando o posto da presidência a Bento Gonçalves da Silva. 

Nesse contexto surgem grandes nomes da História do Rio Grande do Sul, tais como os “famigerados” 
David Canabarro e Giuseppe Garibaldi, além de Anita Garibaldi que se destaca na história por ser mulher e 
acompanhar de forma destemida, lutando em combates ao lado das tropas lideradas por Garibaldi. 

Em jogo, estavam os interesses políticos e econômicos que favoreciam praticamente somente uma parcela 
da sociedade, ou seja, a classe dominante. Porém, ao governo nacional era de interesse a paz com o povo 
gaúcho, pois necessitava do seu apoio para enfrentar um conflito na região do Prata. Portanto, em 1845, foi 
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assinado o tratado de Paz, em que foram anistiados os revoltosos e devolvidos os prisioneiros de guerra. 
Foi dada a oportunidade de os gaúchos escolherem o presidente da província, os oficiais farroupilhas 
foram incorporados ao exército imperial além de um vantajoso acordo de 25% de imposto sobre o charque 
importado.  

A expressão “Farroupilha” ou “Farrapos” significa maltrapilhos, ou seja, pessoas vestidas com vestimentas 
esfarrapadas. Tal expressão foi utilizada mais com o intuito de depreciação, visto que as tropas eram 
constituídas pela elite de estancieiros e criadores de gado das províncias. Enquanto isso, cabia às mulheres, 
que permaneceram durante todo o tempo de revolução, as lidas domésticas, os cuidados com o gado, 
campo e horta, além das costuras e bordados, sendo estes últimos pano de fundo da narrativa do texto 
Marieta em “Coração de Namorado”5.

CONSIDERAÇÕES ACERCA DA METODOLOGIA DE ENSINO ATRAVÉS DE PROJETOS 
PEDAGÓGICOS

 

A escola tem por prática o desenvolvimento de projetos de ensino-aprendizagem. Nesse caso, o trabalho 
com o texto literário teve por objetivo principal receber a autora na escola. A escolha do livro foi feita em 
conjunto com os professores e coordenação pedagógica e teve como fundamento de grande importância o 
contexto apresentado no texto literário, o qual contemplava de forma sutil, porém eficiente a História do Rio 
Grande do Sul, conteúdo presente no Plano de Trabalho Trimestral dos quintos anos. 

Ademais, a prática do uso de Projetos Pedagógicos como metodologia de ensino tem sua origem fundamentada 
no pensamento da Escola Nova, ainda no século XIX, no Brasil, mais precisamente nas décadas de 30 do 
século passado. O século XX é marcado por um novo paradigma científico, caracterizando-se inicialmente 
pela grande evolução da biologia e da tecnologia, abrindo assim o caminho das especializações. Já o século 
atual, andando na contramão do que se vinha acreditando, acredita na proliferação dos saberes, isto é, há 
uma mudança da identidade cartesiana para uma identidade interdisciplinar ou transdisciplinar. 

Outros questionamentos atuais se baseiam no fato de que hoje em dia não podemos nos contentar com uma 
verdade absoluta, conforme observam Barbosa eHorn: 

 

 

Logo, as mudanças de paradigmas presentes nos séculos XX e XXI trazem à tona um novo pensamento 
sobre a questão da aprendizagem. Hoje, os processos de aprendizagem humana são tema principalmente 
da Psicologia, porém no século XIX foram objetos de estudo da Biologia. 

Teóricos da atualidade afirmam que uma aprendizagem só será eficiente se tiver significado, ou seja, deve 
fazer sentido, deve estar inserido num contexto histórico e cultural, inclusive é o que propõem os Parâmetros 
Curriculares Nacionais, conforme se destaca abaixo: 

Outra importante conquista da ciência foi a de questionar a sua relação com a verdade: hoje dificilmente 
podemos  conviver com a verdade única, com certezas prévias, com fundamentalismos. Passou-se de uma 
ideia de verdade única – inicialmente religiosa e depois científica – para um convívio de incertezas, com as 
diferentes interpretações, com o caráter problemático e não-definitivo da ciência (BARBOSA; HORN, 2008, 
p. 24).

[...] formar para a vida significa mais do que reproduzir dados, denominar classificações ou identificar 
símbolos. Significa: saber se informar, comunicar-se, argumentar, compreender e agir; enfrentar problemas 
de diferentes naturezas; participar socialmente, de forma prática e solidária; ser capaz de elaborar críticas ou 
propostas; e, especialmente, adquirir uma atitude de permanente aprendizado (BRASIL, 2002, p. 9).

5 Para o estudo da história da Revolução Farroupilha toma-se como ponto de partida o livro didático adotado pelo Município de 
Caxias do Sul (PILETTI, 2011).
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A ideia da Metodologia por Projetos expande-se principalmente entre a passagem dos séculos XX para o 
XXI, e é adotada por várias escolas que acreditam que o ensino deve ser globalizado, que o currículo deva 
ser integrado, que a interdisciplinaridade se faça presente.

Dentro desse contexto, pode-se destacar alguns pressupostos estudados por Fernando Hernández (1998), 
que salientou em seus estudos a importância de um currículo organizado por projetos. 

Abordando especificamente os Projetos de Trabalho, os autores Hernández e Ventura (1998, p. 32-33) 
destacam os seguintes aspectos como os mais relevantes em um projeto: 

1. A escolha do tema a partir das experiências anteriores dos alunos. Esse tema pode fazer parte do “currículo 
oficial”, de uma experiência comum, de um fato da atualidade, de um problema proposto pelo professor. 
Ressalte-se que não existem temas que não possam ser abordados por meio de projetos. 

2. A atividade do professor, após estabelecido o tema e levantadas as hipóteses a respeito dele, deverá 
ser de especificar o fio condutor que fará com que o projeto ultrapasse a aquisição de informações e se 
torne instrumento para a construção de novos conhecimentos. Ele deve destacar os conteúdos conceituais 
e procedimentais possíveis de serem desenvolvidos, indicar fontes de informação, criar um clima de 
envolvimento e interesse do grupo e planejar etapas do projeto. 

3. A atividade dos alunos, após a escolha do projeto, é a elaboração de um roteiro inicial de investigação 
da classe; busca de informações que complementem e ampliem aquelas apresentadas inicialmente na 
proposta; tratamento dessas informações, uma vez que elas possibilitam visões da realidade, síntese, 
estabelecimento de relações e novos questionamentos; realização da avaliação de todo o processo interno 
e externo de elaboração do projeto. 

4. Na busca das fontes de informação, parte-se do pressuposto de que o aprender é um ato comunicativo. 
O educador assumirá, então, o papel de facilitador desse processo, na medida em que, partindo de sua 
capacidade, transformará as referências informativas em materiais de aprendizagem, com uma intenção 
crítica e reflexiva. A autonomia dos alunos é favorecida, mais do que pela busca das fontes de informação, 
pelo diálogo estabelecido entre professor e aluno para estabelecer comparações, inferências e relações, o 
que ajuda a dar sentido à aprendizagem que se pretende com os projetos. 

Quando o grupo escolar adota o trabalho com projetos, é possível desenvolver competências, propor tarefas 
complexas e desafios que estimulem os docentes a mobilizar seus conhecimentos e ampliá-los. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A metodologia de trabalho por projetos possibilita dar sentido ao processo ensino-aprendizagem, apresentando 
a integração curricular entre o saber e o fazer, abordando uma temática que contempla o conteúdo curricular, 
mas que principalmente expande esse currículo. Nesse sentido, os maiores ganhos no desenvolvimento 
desse trabalho foram a valorização do trabalho do aluno, o estímulo em relação à participação dos pais 
no trabalho escolar, estímulo da criatividade, apreensão de uma nova forma de reescrita, concentração, 
ampliação e definição da coordenação motora fina, valorização do artesanato, aproximação de gerações, 
trabalho em grupo, solidariedade com o colega, atenção e o resgate cultural tanto do trabalho artesanal 
quanto da História do Rio Grande do Sul. 

Resultados positivos também foram observados em alunos os quais julgamos como agitados e ansiosos. 
Impressionantes resultados também foram obtidos através do simples ato de bordar em sala de aula, 
principalmente nos quesitos compreensão do texto a partir do desenho e dos detalhes, concentração, 
paciência e trabalho colaborativo. 
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CANTANDO E DANÇANDO TAMBÉM SE APRENDE
MUSICAL “OS MÚSICOS DE BREMEN”

Maristela Rates Pierosan1

Resumo: Este artigo traz uma reflexão sobre a ação educativa a partir de um projeto realizado com alunos dos anos 
iniciais do ensino fundamental da Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Pereira dos Santos. O projeto tem 
a intenção de promover através da adaptação de obras literárias a integração dos alunos, professores e a presença da 
família na escola, assim como o desenvolvimento de habilidades artísticas como a música e a dança e habilidades sociais 
de trabalho em equipe, comportamento de plateia e enfrentamento de público. Na edição de 2014 a obra adaptada foi 
o clássico dos irmãos Grimm “Os músicos de Bremen” e o trabalho foi apresentado pelas professoras Bruna Rodrigues 
Ketzer2 e Maristela Rates Pierosan na edição de 2015 das Conversações Pedagógicas no Eixo: Territórios Educativos/
Projetos Interdisciplinares

Palavras-chave: interdisciplinaridade, cooperação, Arte.

1 INTRODUÇÃO

Ao final de cada ano letivo é comum as escolas realizarem um momento de confraternização envolvendo 
alunos, professores e pais. A direção e professores da Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel 
Pereira dos Santos acredita que momentos assim contribuem para a valorização da escola e do esforço dos 
alunos, professores e pais em prol da educação. Assim, surgiu a ideia de uma mobilização coletiva para 
não só confraternizar, mas também aproveitar os últimos dias de aula para a construção de aprendizagens 
procedimentais e atitudinais de forma lúdica. A ideia de unir tudo isso através da arte nos pareceu o ideal, 
pois acreditamos que a literatura, a música e a dança tem o poder de tocar a essência de todos nós. Segundo 
Wisnik (1989) apud Beyer e Kebach (2009, p. 39),  “a música proporciona a plena entrada nos aspectos mental, 
corporal, intelectual e afetivo, exercendo um grande poder sobre o corpo, de forma consciente e inconsciente”. 
Por outro lado, sabemos que o dançar faz parte desde os ritos mais primitivos até os momentos festivos atuais, 
sendo numa expressão cultural e também lúdica. Para Maria Fonseca Falkembach:

Aliado a isso acreditamos no poder da literatura e no seu elo com a vida. Pois, como dito por Nelly Novaes 
Coelho:

.

A fascinação, a qual a autora se refere, tem sido percebida em nossos alunos pelo gosto que demonstram 
ao ouvir histórias e pela alegria expressa ao visitarem a biblioteca, seja para momentos de leitura ou retirada 
semanal de livros. Assim pensamos que através da adaptação de obras literárias poderíamos propiciar a 

Quem não dança está perdendo a possibilidade de conhecer aspectos importantes da vida. Quem dança 
desenvolve-se emocionalmente, desenvolve suas capacidades cognitivas e a própria capacidade de aprender. 
Portanto, dançar pode contribuir para o aprendizado de qualquer área do conhecimento. (FALKEMBACH 
apud FERREIRA, 2012, p. 66).

[...] a vida é um processo em contínuo fazer-se. Cada conquista deve corresponder a um fim e a um novo 
começo. É essa analogia existente entre as invariantes do universo literário e as do universo humano que 
explica a fascinação que, através dos séculos, essas narrativas fantasiosas continuam a exercer sobre os 
povos e sobre a crianças em particular. (COELHO, 2000, p. 117).

1 Professora responsável pela Biblioteca da E.M.E.F. Manoel Pereira dos Santos. Licenciatura Plena em História-UCS, Especialização 
em Psicopedagogia Clínica-UNIVILLE, Mestre em Educação-UFRGS. maristelaratespierosan@hotmail.com
2 Professora de Arte na E.M.E.F. Manoel Pereira dos Santos. Graduação em Dança: Licenciatura-UFRGS. bruna.ketzer@hotmail.com
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integração de todas as turmas do turno da tarde a fim de festejar o Natal e o encerramento do ano letivo 
desenvolvendo habilidades artísticas como a música e a dança e habilidades sociais de trabalho em equipe, 
comportamento de plateia e enfrentamento de público. Promovendo, também, a presença da família na 
escola. O espaço utilizado e a área coberta no pátio da E.M.E.F. Manoel Pereira dos Santos. O fato de não 
possuirmos ginásio nem palco, nos desafia a criarmos cenários possíveis e a delimitarmos o espaço de cada 
turma, enquanto aguarda sua vez de apresentar, bem como o espaço “palco” e o espaço “plateia”.

A ideia nasceu ainda no ano de 2012 quando realizamos a adaptação da obra de Lyman Frank Baum “O 
Mágico de OZ”, inserindo músicas selecionadas do repertório da MPB que foram coreografadas. Para cada 
turma foi destinada uma música que identificasse um dos personagens da história e todos os alunos se 
envolveram na coreografia. A ideia foi muito bem recebida por todos e o acolhimento da comunidade escolar 
ao convite para o dia da apresentação nos surpreendeu. Assim, decidimos repetir o projeto no ano seguinte  
e em 2013, fizemos adaptação da obra de Vinícius Musical de Moraes “Arca de Noé “.

2 APRESENTAÇÃO DO PROJETO

No ano de 2014, a obra escolhida foi o clássico dos irmãos Grimm “Os Músicos de Bremen”. Essa história 
já foi musicada no teatro e no cinema com uma versão chamada “Os Saltimbancos”, um musical infantil 
com letras de Sergio Bardotti e música de Luis Enríquez Bacalov, com versão em português e músicas 
adicionais de Chico Buarque. Na versão brasileira dois personagens que no original são meninos passam 
a ser meninas. Os personagens são o galo e o gato, que na versão de “Os Saltimbancos” passam a ser 
uma galinha e uma gatinha. Na adaptação para o nosso musical foi feito uma mescla da história original 
“Os músicos de Bremen” com “Os Saltimbancos”. A mensagem final da obra vai ao encontro do trabalho 
realizado pelo projeto: “Todos juntos somos fortes, somos flecha e somos arco, todos nós no mesmo barco, 
não há nada pra temer.” Nas linhas que seguem apresentamos a estruturação do projeto.

2.1 Projeto:

Cantando e dançando também se aprende: “Os Músicos de Bremen”
Data: 12 de dezembro de 2014 - Horário: 16:30 até 17:20
Local: Pátio da E. M. E. F. Manoel Pereira dos Santos
Coordenação: Profa. Maristela Rates Pierosan (Biblioteca), Profª.Bruna Rodrigues Ketzer (Arte)
Execução: turmas da pré-escola ao quinto ano e seus professores

2.2 Justificativa:

Ao findar cada ano letivo é comum os professores sentirem que seus alunos já se sentem desestimulados, 
muitas vezes é o próprio professor que, por força das urgências pedagógicas, já concluiu o cronograma 
de conteúdos planejado para o ano e tem dificuldades em manter o ritmo das aulas de forma produtiva. 
Por outro lado, consideramos importante confraternizar, não só com os alunos, mas com seus pais, pois 
cada ano concluído é uma etapa vencida na caminhada escolar e todos têm participação para que essa 
caminhada seja concluída com sucesso.
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2.3 Objetivo:

 

Através da adaptação de obras literárias, confraternizar com toda a comunidade escolar, propiciando a 
integração de todas as turmas do turno da tarde, a fim de festejar o encerramento do ano letivo e o Natal. 
Desenvolvendo habilidades artísticas como a música e a dança e habilidades sociais de trabalho em equipe, 
comportamento de plateia e enfrentamento de público. Promovendo também, a presença da família na 
escola.

2.4 Coordenação:

O projeto foi coordenado pela professora responsável pela biblioteca no turno da tarde, Maristela Rates 
Pierosan e pela professora de Arte, Bruna Rodrigues Ketzer.

2.5 Operacionalização:

A operacionalização do projeto seguiu cinco momentos e culminou com a apresentação do musical.

2.5.1 O primeiro momento: seleção da história e das músicas para a adaptação e construção de um roteiro;

2.5.2 O segundo momento: criação das coreografias a serem apresentadas por cada turma;

2.5.3 O terceiro momento: ensaio das coreografias por turma e concomitante confecção de figurinos;

2.5.4 O quarto momento: ensaio coletivo das coreografias e com a narração da história adaptada;

2.5.5 O quinto momento: divulgação do musical junto as famílias com convites personalizados por cada 
turma;

2.5.6. Culminância: apresentação do musical para os convidados. O espaço utilizado foi a área coberta no 
pátio da E.M.E.F. Manoel Pereira dos Santos.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

 

A realização do projeto “Cantando e dançando também se aprende”, nos permitiu vivenciar a construção 
da interdisciplinaridade e de conhecimentos significativos. Duas premissas tão caras à educação. E a partir 
dessas vivências podemos relembrar de muitas das lições que aprendemos em nossa formação pedagógica, 
mas que ao enfrentar as mazelas de nosso ofício diário acabamos nos esquecendo.

Concluímos que o desafio que se coloca diante dos educadores, e da escola de forma geral, é propiciar aos 
alunos e professores as possibilidades para que se mantenham ativos no seu próprio crescimento intelectual, 
sabendo que isso não é possível de ser imposto, pois a aprendizagem só ocorre em liberdade. Apesar de 
ser um exercício da autonomia do ser e a despeito das relações de coação que permeiam a sala de aula e 
o sistema escolar como um todo, e impossibilitam o pleno desenvolvimento de todos os envolvidos, muitas 
vezes essa liberdade tem sido conquistada pela rebeldia. Paulo Freire defende que apesar das práticas que 
reduzem o aluno a mero receptor de informações pré-determinadas “o educando a ele submetido não está 
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fadado a fenecer [...], pode [...] por causa do processo mesmo de aprender, dar, como se diz na linguagem 
popular, à volta por cima e superar o autoritarismo e o erro epistemológico do bancarismo“. (FREIRE, 1997, 
p. 27-28).

Em um ambiente onde predominam relações de coação assim como os alunos, os professores também 
deixam de aprender, pois,

Isto é, o verdadeiro diálogo pressupõe relações de cooperação e essas provocam a descentração, pois é 
no confronto de ideias que levam a buscar a coerência de argumentos que se dá o desenvolvimento das 
operações mentais, e consequentemente o desenvolvimento da inteligência.

Portanto, quando um professor está em sala de aula tem diante de si a possibilidade de contribuir com o 
fascinante movimento gerador de vida. Toda vez que propõe aos alunos situações que os desacomodam 
e os desafiam a ser criativos, possibilita que todo seu ser evolua, cresça e seja cada vez mais capaz de 
enfrentar as vicissitudes da vida. Pensando assim, acreditamos que projetos interdisciplinares envolvendo 
um encontro prazeroso com nossas expressões culturais mais sensíveis como a dança, a música e a 
literatura podem contribuir tanto ou mais para a aprendizagem de conteúdos tão necessários à sociedade 
atual: Aprender a cooperar, a expressar sentimentos a valorizar aqueles que se dispõe a ensinar. E acima de 
tudo aprender a aprender e tudo isso com muita alegria!
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O CANTO ENCANTA?

Alexandra Alquatii1, Mara dos Santos Neves2 

Resumo: o presente trabalho foi apresentado na 3a edição das Conversações Pedagógicas, no ano de 2015, organizado 
pela Secretaria Municipal da Educação (SMED). A seguir, relataremos o trabalho feito em sala de aula, numa escola 
municipal, com uma turma de 5º ano. Apresentaremos nossas reflexões e resultados do uso da música em sala de aula 
como forma de melhorar a aprendizagem e a participação dos alunos em todo o desenvolvimento do projeto. Assim, 
nossas emoções passam pelo ritmo da música. Analisaremos as situações de musicalização trabalhadas, nas quais 
os alunos desenvolveram atitudes de crítica em relação ao gosto musical, resgatando músicas antigas e de autores 
renomados da MPB. Buscamos também tornar nossos alunos seletivos em suas escolhas musicais. Desta forma, os 
conteúdos serão desenvolvidos a partir das músicas selecionadas, contemplando uma aprendizagem significativa.

Palavras-chave: musicalização, interdisciplinaridade, aprendizagem significativa

1 INTRODUÇÃO

No mundo globalizado no qual vivemos, nossas crianças possuem conhecimentos diversos, mas não 
conseguem relacioná-los com sua realidade. Essa tarefa cabe ao professor que propõe diferentes situações 
de aprendizagem aos seus alunos, auxiliando-os a analisar, relacionar e sintetizar tais conhecimentos. Assim, 
este projeto busca despertar o gosto musical de nossos alunos tornando-os seletivos em suas escolhas. 
Além disso, segundo a neurociência, a música é um importante aliado na atenção e concentração das 
crianças, ajudando-os a se centrarem em si mesmos e aprenderem a ouvir mais do que falar. A música (o 
cantar e o ouvir) tem o poder de auxiliar na produção de serotonina e dopamina pelo cérebro, substâncias 
neurais que estão ligadas diretamente com a sensação de alegria e com os processos de aprendizagem. 

Nossas emoções passam pelo ritmo da música. O que seria de um filme de suspense ou romance se não 
houvesse a música? Portanto, a aprendizagem se fará de forma significativa e prazerosa, tornando dinâmico 
todo o processo de ensino e de aprendizagem, pois, com as músicas, também serão trabalhados conteúdos 
escolares importantes para a formação dos discentes. 

Salientamos que este projeto surgiu a partir do trabalho realizado com a música “Fico assim sem você”, uma 
canção brasileira na autoria de Cacá Moraes e Abdullah, gravada por Claudinho e Buchecha e interpretada 
pela cantora Adriana Calcanhotto, que culminou na apresentação dos alunos na I Festa da Família da 
Escola.

Os alunos se mostraram altamente motivados, gostaram de ter feito a apresentação e, assim, a proposta 
foi apresentada para a turma que prontamente aceitou o desafio. Desta forma, o coral do 5º ano estava 
constituído.

2 A MÚSICA NO NOSSO COTIDIANO

A música é mais que um simples conjunto de sons que se unem em uma melodia. É uma linguagem 
universal, tendo participado da história da humanidade desde as primeiras civilizações. Destacamos alguns 

1 Professora da Rede Municipal de Ensino. 
2 Mestre em Educação. Professora da Rede Municipal de Ensino, professora adjunta na UCS, participante do corpo colaborador do 
Observatório de Educação da UCS.
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exemplos que levamos até hoje em nosso cotidiano: na Grécia Clássica, o ensino da música era obrigatório 
e há indícios de que já havia orquestras naquela época. Pitágoras, filósofo grego da antiguidade, ensinava 
como determinados acordes musicais e certas melodias criavam reações definidas no organismo humano. 
Na Bíblia, o profeta Samuel nos diz “Sempre que o espírito maligno vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa, 
e a tocava. Então Saul, sentia alívio, e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele”. Em papiros 
egípcios (1.500 a.C.), há relatos do uso de canções que influenciavam a fertilidade feminina. No final da 
II Guerra Mundial, músicos foram chamados para tocar em hospitais como forma de auxiliar o tratamento 
dos feridos. E, ainda, a sequência correta de sons quando tocada num instrumento tem o poder de mudar 
comportamentos e acelerar o processo de cura e/ou contribuir numa melhor qualidade de vida. 

A música afeta o nível de hormônios como: o cortisol (responsável pela excitação e pelo estresse), a 
testosterona (responsável pela agressividade e pela excitação) e a oxitocina (responsável pelo carinho). 
Assim como as endorfinas, que estão ligadas diretamente ao bem estar e relaxamento, e a serotonina, 
responsável pelo humor (alegria e tristeza) e comportamentos emocionais. 

Além de relatos e comprovações dos efeitos que a música causou e causa nas pessoas, ela tem sido usada 
com sucesso também por animais, principalmente para tratar transtornos como medo e ansiedade. O som 
musical contínuo produz mudanças no funcionamento cerebral, que permitem o relaxamento, controlando 
estados de tensão dos cães. 

Introduzimos a música em nosso projeto através da exposição de temas variados e a linguagem da poesia. 
Uma linguagem que sensibiliza e provoca emoções e, principalmente, evoca memórias e pensamentos. 
Com isso, a criança, quando adquire suas primeiras palavras, é capaz de memorizar pequenos trechos 
e melodias e, é neste momento, que a música se torna uma grande aliada da educação, pois, através de 
letras e melodias de fácil assimilação para a criança, pode-se ensinar novas palavras, histórias e a cultura do 
lugar onde se vive. Segundo Platão “a música é um instrumento educacional mais potente do que qualquer 
outro, retratando a ordem e a simetria que ela causa”, sendo mais uma vez comprovado que a valorização 
do contato da criança com a música já era existente há tempos. 

Usamos a música como uma ferramenta didática para trabalhar não somente palavras, textos, conteúdos 
relacionados aos alunos da turma do 5º ano do Ensino Fundamental, mas também sentimentos, ideias e 
ideais. Formou-se o coral da turma, que através da voz, mesmo sem possuir nenhuma técnica, deixaram-
na sair do coração, cantando e formando laços afetivos que certamente facilitou o processo de ensino e 
aprendizagem da turma. 

3 O QUE PROPOMOS?

Inicialmente, o projeto didático tinha como objetivo, propor situações de musicalização, nas quais os alunos 
possam desenvolver atitudes de crítica em relação ao gosto musical, resgatando músicas antigas e de 
autores renomados da MPB. O trabalho foi desenvolvido pela professora titular e a professora de Arte.

Assim, pensamos em músicas que poderíamos apresentar aos alunos para que se interessassem pelo 
trabalho, bem como tornar conhecidas músicas, bandas e cantores que, na sua maioria, não faziam parte 
do cotidiano deles. Entre outros critérios, pensamos em propor as músicas que chamassem a atenção 
dos alunos pelas histórias contadas nas mesmas e o ritmo diferenciado que tivessem de acordo com os 
interesses da idade dos mesmos. Diversas atividades foram propostas de forma interdisciplinar, privilegiando 
a construção do conhecimento. Desta forma, as músicas escolhidas serão trabalhadas e ensaiadas com a 
turma do 5º ano, do turno da manhã, da referida escola. Também foram previstas apresentações das músicas 
para os outros alunos da escola. Tínhamos planejado algumas músicas para serem aprendidas e, ao longo 
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do processo, algumas foram retiradas e outras acrescidas, dependendo do interesse e necessidades dos 
alunos. Segue algumas músicas, atividades e conteúdos previstos para este projeto.

Em todos os momentos de apresentação das músicas, foi feito um trabalho de reconhecimento da mesma, 
lendo-as, interpretando-as, discutindo palavras desconhecidas e a escrita das palavras contidas nas músicas. 
Trabalhamos também com o gênero textual de cada letra de música. Todas as músicas foram tocadas no 
violão pela professora de Arte nas apresentações feitas e nos ensaios, realizados em sala de aula, nas aulas 
de arte.

Iniciamos o trabalho com a música “Paisagem na Janela” de Flávio Venturini. Ao ser apresentada essa 
música, podemos discutir com os alunos o conceito de paisagem e as transformações ocorridas, inclusive, na 
comunidade em que moram. Saindo desta música, fomos para “Borboletas” de Vitor e Leo. Esta música era 
conhecida dos alunos e disserem que nunca tinham pensado na letra da mesma. A partir disso, introduzimos 
também as transformações ocorridas em nosso corpo e as nossas metamorfoses no sentido metafórico da 
palavra. Ao desenvolver o conteúdo sobre a capital gaúcha, Porto Alegre, apresentamos a dupla renomada, 
mas desconhecida por nossos alunos, Kleiton e Kledir.  A música escolhida para ensaiarmos foi “Vira Virou”. 
Com a letra, aprofundamos a questão do sentido metafórico das palavras e relacioná-las com a nossa vida.

Em seguida, observamos a preocupação dos alunos com a conservação do nosso meio ambiente. Desta vez, 
a música proposta foi “O planeta sonho”, da banda, desconhecida por eles, 14 Bis. Além de trabalharmos 
toda a questão do meio ambiente, propomos atividades que pudéssemos imaginar um mundo diferente e o 
que cada um de nós, poderíamos fazer para se chegar o mais próximo deste ideal, com atitudes concretas 
em todos os ambientes que convivemos. Salientamos aqui, a retomada de um filme antigo, que muito 
agradou os alunos, chamado “O Jardim Secreto”. Muitas atividades foram desenvolvidas, mas destaca-se a 
alegria dos alunos ao confeccionar o seu próprio jardim secreto e compartilhar com suas famílias. Todos os 
pais ajudaram nas solicitações feitas e valorizaram as produções dos seus filhos.

Outra música trabalhada foi “Uma canção é pra isso”, da banda Skank. Esta banda as crianças conheciam, 
mas não essa música, pois ela é mais antiga. Assim, pudemos discutir com os alunos a influência da música 
em nós, tanto no comportamento como atitudes, e a importância de primarmos pela estética musical como 
uma das formas de nos manter equilibrados emocionalmente. Refletimos também como a música é tratada 
pela mídia e alguns gêneros musicais.

Finalizamos o ano, em parceria com o 4º ano da mesma escola, com a apresentação da música, muito 
conhecida, “Marcas do que se foi”, gravada pela banda Os Incríveis. Os alunos se surpreenderam com a 
idade da música e ainda ser cantada e conhecida por todos.

Destacamos aqui também, a vivência musical que fizemos com os pais da comunidade na II Festa da 
Família na Escola. Além da nossa participação, contou também com a ajuda de um grupo de alunos que 
se propuseram a vir participar conosco. Informamos que os alunos não eram obrigados a participar das 
apresentações feitas, mas todos se faziam presentes.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao final do ano, podemos perceber todos os bons efeitos que este provocou em nossas crianças. Foi visível 
a mudança de comportamento dos alunos. As aulas passaram a ter muito mais envolvimento dos mesmos, 
estimulando a memória, a atenção e a concentração. Sendo que a concentração passou a ter um aumento 
do seu tempo significativo.

Nossas crianças passaram a se relacionar melhor entre elas e com seus professores. Todas passaram 
a entender a importância do grupo e como a participação de cada colega é fundamental para o bom 
desenvolvimento das aulas. Com isso, a autoestima das mesmas teve uma elevação considerada, bem 
como a sua autoconfiança, ou seja, passaram a acreditar mais em si mesmas como pessoas capazes de 
realizar as tarefas e como pessoas prontas para aceitar desafios. Mesmo os alunos mais tímidos, passaram 
a ter outro tipo de comportamento mais expansivo.

Na área cognitiva, percebeu-se uma melhora nas questões lógico-matemáticas. A maioria dos alunos melhorou 
o seu desempenho escolar. Passaram a se comunicar melhor. A sua oralidade ficou mais organizada, clara 
e precisa. A escrita também obteve um considerável avanço.

A turma do 5º ano passou a ser uma turma centrada, bem humorada, tranquila. Aprendeu a ouvir e a falar no 
momento adequado. O respeito entre eles, inclusive nas opiniões divergentes, foi visível. A turma tornou-se 
muito carinhosa.

Percebemos um clima muito agradável de aprendizagem na sala de aula. Todos responsáveis pelas 
aprendizagens de todos. A criatividade da turma foi desenvolvida, demonstrada nas atividades que foram 
propostas ao longo do ano letivo nas quais a qualidade melhorou significativamente. Havia uma disposição 
muito interessante para o aprender. Notou-se um bem estar no ambiente escolar e passaram a fazer, sem 
qualquer resistência, atividades de relaxamento envolvendo a música. 

Finalizando, a nossa satisfação, como professoras e educadoras, foi enorme. Participar dessa mudança 
radical de comportamento e amadurecimento dos nossos alunos nos proporcionou um aprendizado fantástico. 
Ao mesmo tempo, fomos ensinantes e aprendentes. O sentimento de dever cumprido ficou evidenciado entre 
nós. Acreditamos que é necessário deixar um sinal de alegria por onde passamos. Certamente, estamos 
convictas de que isso foi possível com nossas crianças através do desenvolvimento deste projeto.
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CLUBE DE CIÊNCIAS FREITAS MOURÃO

Paula Cristina Madalosso Monteiro1

 

Publico Alvo: alunos de 4º ao 9º anos em turno contrário da Escola Municipal de Ensino Fundamental 
Presidente Castelo Branco.

Período de realização: ano de 2014.

Justificativa

Promover a consciência ecológica e racional dos recursos naturais.

Objetivo Geral 

Através de metodologias variadas, realizar atividades focadas no estudo da Ciência despertando no aluno o 
gosto pela investigação científica, envolvendo-o em questões sociais para aprender usar racionalmente os 
recursos naturais, conhecer e respeitar o meio ambiente. Também desenvolver a criatividade, aumentar a 
autoconfiança, exercitando assim a cidadania.

Desenvolvimento

Durante todo o ano letivo é oferecido aos alunos do 4º ao 9º anos as atividades do Clube de Ciências em 
turno contrário de aula. Formamos turmas e desenvolvemos vários projetos que despertam o gosto e o 
interesse pela ciência, promovendo o intercâmbio e a divulgação de informações geradas pela produção 
científica do Clube.

Dentre outros projetos, realizamos: produção de sabão ecológico, latas recicladas e decoradas, sabonetes, 
aromatizante de ambiente, atividades práticas de ciências, revitalização dos banheiros – microbiologia, 
construção de um modelo de ecossistema, pit-stop meio ambiente, palestras conscientizadoras, saídas de 
estudos, atividades com a Parceiros Voluntários, feira de ciências, papel reciclado, cultivo de mudas.

Promovemos campanhas educativas e de conscientização dos alunos frente a assuntos de relevância social 
e local, favorecendo a integração da Escola com a Comunidade.

Avaliação

Os integrantes do Clube de Ciências demonstram interesse e participação ativa em todas as atividades 
desenvolvidas, principalmente nos trabalhos manuais de pinturas e construção de artesanato com materiais 
reutilizáveis. As atividades foram realizadas com prazer, procurando atender as necessidades dos Alunos, 
do Clube, da Escola e da Comunidade. Constatamos também que é um trabalho contínuo, sempre surgem 
ideias novas, que auxiliam na qualidade do trabalho desenvolvido.

1 Professora de Ciências da RME de Caxias do Sul. Atuante no Clube de Ciências Freitas Mourão. paulamonteiro50@yahoo.com.br
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Resultados

As famílias participam comprando e vendendo os produtos, comparecendo nas oficinas e incentivando a 
presença dos alunos nestas atividades.

Síntese

Clube de Ciências Freitas Mourão

Os alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Presidente Castelo Branco têm a oportunidade de 
aprender e trocar experiências no Clube de Ciências Freitas Mourão. Este é um espaço de aprendizagem 
não formal, em que a prática e a curiosidade vivenciadas através da investigação científica estão à 
disposição dos alunos com atividade extraclasse. As práticas realizadas são focadas no estudo da ciência, 
através de metodologias variadas, envolvendo o aluno em questões sociais, aprendendo o uso racional dos 
recursos naturais, conhecendo e respeitando o meio ambiente. Desenvolvendo a criatividade, aumentando 
a autoconfiança, exercitando assim a cidadania. Dentre as atividades realizadas destacam-se a produção 
de sabão ecológico, latas recicladas e decoradas, sabonetes, aromatizante de ambiente, atividades práticas 
de ciências, revitalização dos banheiros – microbiologia, construção de um modelo de ecossistema, pit-stop 
meio ambiente, palestras conscientizadoras, saídas de estudos, atividades com a Parceiros Voluntários, 
feira de ciências, papel reciclado, cultivo de mudas. As atividades são realizadas com prazer, procurando 
atender as necessidades dos alunos, do clube, da escola e da comunidade. É um trabalho contínuo, sempre 
surgem ideias novas por parte dos envolvidos, que auxiliam na qualidade do trabalho desenvolvido.
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 (COM)PARTILHAR A DOCÊNCIA: UM OLHAR DISCURSIVO 
SOBRE OS ENUNCIADOS DOS PROFESSORES

Adriana Lúcia Capelini Pain1, Fabiola Ponzoni Balzan2, Mônia Motta Frare3

Resumo: Neste artigo problematizamos o tema docência compartilhada, tomando para análise discursiva os 
pronunciamentos de professores dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental da E.M.E.F. Guerino Zugno – turno da tarde. 
O suporte teórico é a Análise de Discurso de origem francesa, iniciada por Michel Pêcheux e desenvolvida por outros 
autores. Buscamos relacionar o discurso à área da Educação. A pesquisa compreendeu entrevistas semi-estruturadas 
com os professores com o propósito de construir o corpus empírico; deste material amplo foram extraídos os enunciados 
que constituíram o corpus analítico. A análise buscou mostrar efeitos de sentidos manifestados heterogeneamente, 
considerando a relação entre o intradiscurso e o interdiscurso, tendo em vista os enunciados dos professores significados 
a partir de suas experiências históricas. Os efeitos de sentidos interpretados com base nas experiências de docência 
compartilhada vivenciadas no primeiro semestre do ano de 2015 apontam para posições discursivas de concordância e 
de elogios à docência compartilhada.

Palavras-chave: docência compartilhada, educação e análise de discurso, formação de professores.

1 INTRODUÇÃO

Atualmente, há emissão de variadas propostas didático-pedagógicas para a qualificação da Educação Básica 
e isto, frequentemente, é apresentado aos professores em seus espaços e tempos de atuação cotidiana. 
Neste contexto, a docência compartilhada configura-se como uma destas propostas que podem mobilizar 
docentes a pensarem e a experimentarem outras formas de exercerem a sua profissão. 

A partir de nossas experiências como professoras, dos planejamentos coletivos realizados na escola 
nos horários destinados para este fim e das oportunidades desencadeadas pelo Seminário Municipal 
Conversações Pedagógicas promovido pela Secretaria Municipal de Educação de Caxias do Sul decidimos, 
conjuntamente, socializar o que estávamos vivenciando em nossa escola. E, mais, pensamos em estender 
nossas ações a outras colegas que, igualmente, vivenciavam a referida proposta. Assim, nos lançamos 
à elaboração de uma pesquisa cujos participantes foram, além de nós mesmas, as colegas da Escola – 
por estarem experimentando de forma inédita, como nós, a docência compartilhada. Além de pensarmos 
sobre a docência compartilhada, interessa-nos vivenciarmos um processo de pesquisa, igualmente, (com)
partilhado. Vale destacar que a aprendizagem da docência não está atrelada, neste caso, a situações da 
formação inicial de professores, mas a formação de professores em serviço ou formação continuada.

Este texto assume, portanto, o propósito de analisar os enunciados das professoras dos Anos Iniciais 
do Ensino Fundamental que vivenciaram a docência compartilhada, ou seja, a docência que se dá em 
relação com os outros, durante o primeiro semestre de 2015 em nossa escola. Visa a analisar, para tanto, 
discursivamente, nos comentários das professoras, efeitos de sentidos referentes à docência compartilhada. 

As questões que nos guiaram nesta reflexão foram traçadas da seguinte forma: de que modo as professoras 
se relacionam com a proposta da docência compartilhada experimentada, pela primeira vez, em nossas 
escolas? As professoras, em seus pronunciamentos, se filiam a referida proposta ou não? Justificam tal 
filiação? Que efeitos de sentido são suscitados nos depoimentos das docentes? Que sentidos para a 

1 Pedagogia. Especialização em Educação Especial Inclusiva. Professora do Projeto Mais Alfabetização. 
2 Pedagogia. Doutora em Educação. Professora dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 
3 Pedagogia. Professora dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental.
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docência podem ser suscitados a partir deste grupo de estudo? Tendo por base estas questões (entrevista 
semi-estruturada), convidamos todas as professoras referência, em nossa escola, que lecionavam no 
turno da tarde e que vivenciavam a docência compartilhada para que respondessem, por escrito, ao 
nosso questionário. O convite foi aceito sem exceções4 e, em alguns dias, já dispúnhamos das respostas 
constituindo, desta forma, do corpus amplo da pesquisa.

Em relação ao suporte teórico desse estudo optamos pela Análise de Discurso de origem francesa. Essa 
referência articula o linguístico, com o social e o histórico. A língua é entendida, nesta disciplina, como 
não transparente, tampouco homogênea. É compreendida como passível de equívocos, falhas, deslizes, 
relacionada à ideologia na medida em que materializa e regula sentidos e é articulada a uma determinação 
histórica. Sujeito e sentido se constituem no discurso. Portanto, não pré-existem. Atentando para o 
pressuposto de que o sentido não está na palavra, o sujeito, ao enunciar, traz à tona uma história, uma 
ideologia. Os seus enunciados produzem efeitos de sentido a partir de gestos de interpretação realizados 
pelo sujeito e são dependentes de sua posição na cadeia discursiva. O sujeito está filiado a uma memória 
histórica, ideológica que o constitui e que ele retoma toda vez que coloca a língua em movimento.

Para que nossa produção tomasse fôlego e se colocasse a trilhar o proposto, dividimos o texto da seguinte 
maneira: inicialmente, apresentamos as noções teóricas que embasam o nosso gesto de interpretação no 
que se refere à análise dos pronunciamentos das professoras e, em seguida, os analisamos, destacando os 
efeitos de sentido produzidos.

2 DESENVOLVIMENTO

Um dos procedimentos que foi por nós assumido, de imediato, dirigiu-se ao movimento de (re)visitar o 
que já se encontra disponível sobre a docência compartilhada. Dedicamo-nos, então, a cumprir com esta 
importante etapa a seguir. 

Investigar o que foi pesquisado por outros estudiosos é recomendado por Nóvoa (2011). Balzan (2015) 
destaca que o referido autor tece suas críticas acerca da falta de preocupação, geralmente, nas pesquisas 
em educação, em conhecer trabalhos realizados. Diz o autor:

Para atendermos ao proposto pelo citado autor, acessamos trabalhos concluídos e disponibilizados, em 
nível nacional, através do portal da Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior/CAPES 
(BRASIL, c2014).

Muitas das referências encontradas, para a realização deste estado da arte, nos levam à direção da 
docência compartilhada na educação inclusiva. Beyer (2006) nos traz o conceito de bidocência ao explicar a 
necessidade de haver mais de um professor em uma classe inclusiva, uma vez que “é constituída por um grupo 
heterogêneo de alunos, onde há crianças com as mais variadas capacidades, e, também, necessidades. 
Caso esta classe seja atendida apenas por um professor, ele conseguirá realizar a individualização do 
ensino com dificuldade” (BEYER, 2006, p. 33).

Na maioria das disciplinas seria impensável, e inaceitável, que alguém abordasse um assunto sem ter feito 
previamente o estado da arte. Em educação, parece que, por vezes, a nossa sede de originalidade nos leva a 
um exercício de desconhecimento dos colegas e pesquisadores que, antes de nós, trabalharam determinados 
temas. Se não conseguirmos ultrapassar esta incapacidade, reforçando a comunidade científica inter-pares, 
dificilmente conseguiremos que a pesquisa em educação se torne credível. (NÓVOA, 2011, p. 540). 

4Agradecemos a disponibilidade das professoras (colegas de escola) em atender, prontamente, ao nosso convite, viabilizando, desta 
forma, a realização da pesquisa.
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No entanto, Beyer (2006) esclarece que não há grupo homogêneo quando nos referimos à seres vivos. A 
partir disto, percebemos possibilidades para (re)pensarmos e exercermos a docência compartilhada para 
além da educação inclusiva, uma vez que, ao concordarmos com o citado autor, não encontraremos salas 
de aula ou turmas de estudantes que poderão ser classificadas como homogêneas. 

Menciona Beyer (2006) que o modelo de bidocência foi implantado em escolas da cidade de Hamburgo 
na Alemanha para as situações em que crianças com algum tipo de deficiência estivessem regularmente 
matriculadas. 

Num âmbito mais próximo, Traversini, Rodrigues e Freitas (2007), apresentam reflexões sobre a implantação 
da docência compartilhada em escolas da Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre ligadas ao projeto 
Escola Cidadã. O que as autoras destacam é, justamente, a necessidade de que o coletivo de professores 
assuma a docência compartilhada porque ela

E se a participação é de todos (característica principal da docência compartilhada), evidentemente, a 
responsabilidade em planejá-la, em vivenciá-la e em avaliá-la é, igualmente, do coletivo escolar. 

Ainda, pesquisando sobre o exercício da docência compartilhada na inclusão escolar Traversini (2015, p. 
158) aponta que

Este trabalho, embora se refira à Educação Inclusiva nos chama atenção para a identidade do professor 
– noção teórica até então não presente neste texto. Por este motivo tal citação se justifica nesta pesquisa. 
Acreditamos que refletir sobre a identidade dos professores e sobre a nossa própria identidade é uma 
oportunidade, não para posturas didático-pedagógicas desencadeadoras de produção de sequências 
didáticas mais desafiadoras para docentes e para estudantes, mas para vivenciar ambientes educativos 
nos quais o controle pelos sentidos não esteja centralizado no professor (CORACINI, 2003). Compreender 
isso poderá favorecer que as múltiplas vozes estimulem a disseminação de sentidos abrindo espaço para 
estranhamentos próprios do processo de identificação. Refletir sobre o que nos constitui como professores 
pode provocar deslocamentos nas redes de sentido quase sempre conflituosas já que ora são dissonantes, 
ora consonantes. Um pouco mais adiante, mas ainda na mesma página, Traversini continua refletindo sobre 
a docência compartilhada ao afirmar que 

Porém, além dos sentidos bons suscitados pelo exercício da docência em pares, a citada autora aponta para 
outros sentidos de caráter mais tenso para os docentes que atuam no mesmo ambiente educativo, uma vez 
que há

[...] consiste em uma ação docente compartilhada entre dois professores em sala de aula e em um 
planejamento também compartilhado, ou seja, não é realizado apenas entre os professores, supõe a 
participação dos docentes envolvidos com o projeto e da equipe diretiva, com assessoramento pedagógico 
especializado. (TRAVERSINI; RODRIGUES; FREITAS, 2007, p. 2). 

O exercício da docência a dois exige reinventar-se continuamente como professor [...] Exige constituição diária 
de identidade e diferença docente. Identidade docente “não é um dado adquirido, não é uma propriedade, 
não é um produto. A identidade é um lugar de lutas e de conflitos, é um espaço de construção de maneiras 
de ser e de estar na profissão. (NÓVOA, 1995, p. 16).

A reinvenção da identidade do professor encontra uma das formas de existir quando há partilha com, o 
deslocamento do trabalho solitário para pensar, propor e discutir coletivamente as angústias, os problemas, 
as conquistas, as decepções de iniciativas diversificadas. (TRAVERSINI, 2015, p. 158).

[...] exposição mais íntima e detalhada de suas crenças pedagógicas, [...] embate entre a proposta planejada 
para o aluno e a concretização da mesma “a dois”, assumindo riscos, realizações e fracassos no coletivo 
da turma e individualmente com cada aluno. Nesse contexto, cada um dos professores passa a fazer a 
desconstrução do seu modo de ser docente para construir outro. (TRAVERSINI, 2015, p. 158).



Aqui, vale uma pausa para lermos um autor que fala com propriedade sobre as identidades. Referimo-nos a 
Bauman. Diz o autor que atualmente,

Outro trabalho que queremos citar é de Laponte (2009). Em um artigo, a autora refere-se a uma pesquisa 
realizada junto às professoras de Arte na Educação Básica da região de Santa Cruz do Sul/RS. Discute 
o pouco explorado tema da amizade na educação. Trazemos uma pequena citação que se relaciona 
diretamente a nossa pesquisa, abrilhantando, desta forma, nosso texto. Afirma a autora que a docência 
compartilhada propõe que deixemos de lado alguns comportamentos de cunho individualista e privilegiemos 
práticas didático-pedagógicas conjuntas, uma vez que tendem a favorecer

Portanto, é claro para nós que além de compartilharmos a docência é preciso compartilhar responsabilidades 
e autorias sobre o sucesso, bem como sobre o fracasso de nossas práticas didático-pedagógicas cotidianas. 

Muitos outros trabalhos ainda poderiam ser citados nesta etapa de nosso estudo, porém optamos por 
excluí-los em função de não se referirem à formação em serviço, mas a estágios dos cursos de licenciatura 
presenciais ou a distância.

Ao encerrarmos a investigação sobre o estado da arte, tendo em vista conhecer as pesquisas já realizadas 
sobre o tema docência compartilhada, é possível constatar que esse procedimento nos favoreceu, no 
desenvolvimento desta pesquisa, nos sentidos de: a) informação e atualização sobre estudos; b) compreensão 
e questionamento de análises já realizadas por outros sujeitos-pesquisadores e c) contextualização, dentro 
da história das pesquisas, da contribuição deste trabalho, sua singularidade e suas condições de ampliar as 
discussões trazendo uma contribuição para a área educacional.

Cumprida esta etapa, avançamos em direção às definições necessárias à continuidade da efetivação do 
trabalho de pesquisa ao formularmos a metodologia e, em seguida, as análises.

3 METODOLOGIA

Um caminho que viabiliza a análise, de acordo com a Análise de Discurso, leva em conta os níveis 
intradiscursivo e interdiscursivo. O Intradiscurso permite, pela memória discursiva (interdiscursivo), buscar 
os discursos outros, já que ambos fazem parte do processo discursivo. Ele nos direciona às complexas 
formações discursivas nas quais todo dizer está inserido e fornece pistas para compreender o interdiscurso 
(a exterioridade discursiva). 

A Análise de Discurso de origem francesa foi concebida pelo filósofo Michel Pêcheux (2008) e, a partir de 
1980, se difundiu e se institucionalizou no Brasil. Entendemos que esta disciplina não prevê separação entre 
emoção e razão, nem entre teoria e prática. Isso é o que, sobretudo, alimenta o trabalho das pessoas que se 
aventuram a atribuir sentidos, fazendo análise de discurso. “Pensar e sentir não estão separados; o desejo 
de ser analista de discurso não independe do prazer em realizar a análise.” (ERNEST-PEREIRA; MUTTI, 
2011, p. 823).
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Em nosso mundo fluido, conprometer-se com uma única identidade para toda a vida, ou até mesmo do que 
a vida toda, mas por um longo tempo à frente, é um negócio arriscado. As identidades são para usar e exibir, 
não para armazenar e manter. (BAUMAN, 2005, p. 96).

Menos acrobacia, mais aprofundamento das discussões. Menos solidão, mais vínculo entre participantes. 
Menos monólogo, mais polifonia de vozes. Menos cópia e reprodução, mais invenção e experimentação. 
Menos verticalidade das verdades, mais horizontalidade das relações e dos discursos verdadeiros em 
circulação. (LAPONTE, 2009, p. 925).
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A tarefa de analistas de discurso é a de interrogar como são feitas as narrações dos sujeitos e dos discursos, 
atualmente, através de uma postura epistemologicamente questionadora visando à produção de sentidos. 
Portanto seu trabalho é o de interpretação, é o de interrogar, é o de olhar, com estranhamento, para o que 
está aí como se fosse já dado ou natural. 

O discurso em análise, neste estudo, é o discurso pedagógico, no qual está compreendida a posição de 
professora que compartilha a sua docência, nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, com outra professora 
– a professora do Projeto Mais Alfabetização. Trata-se de uma posição que evidencia uma especificidade 
que é o desdobramento, inerente ao modo de constituição desse sujeito-professor, cuja função é contribuir 
com a constituição de outro sujeito-professor por meio de uma política pública educacional de formação 
continuada de professores.

Os enunciados selecionados sobre os quais a análise recai, e que serão apresentados daqui em diante, 
representam pronunciamentos dos docentes de uma Escola Municipal de Ensino Fundamental sobre a 
docência compartilhada.

Após ter entrevistado todas as professoras, obtivemos um universo de sete entrevistas, colhidas durante o 
primeiro semestre letivo do ano de 2015. Desse corpus empírico, formado pelo conjunto das transcrições 
das gravações das entrevistas, extraímos sequências discursivas de referência, formando assim o corpus 
discursivo.

A análise buscou mostrar efeitos de sentidos a partir das marcas linguísticas heterogêneas relacionadas ao 
funcionamento do discurso em análise. 

Selecionamos, para este estudo, duas posições discursivas para análise, tendo em vista o corpus constituído 
a partir dos comentários dos professores. São elas:

a) posição de concordância com o sentido proposto de docência compartilhada

b) posição de crítica ao sentido proposto de docência compartilhada.

No desenvolvimento das análises, efeitos de sentido serão apresentados de acordo com essas duas posições 
identificadas, tomadas como eixos propostos para sistematização das análises. Essas duas posições 
dialogam, não sendo consideradas, neste texto, como posições rígidas. Assim, as posições de concordância 
ou as posições de crítica assumidas pelos docentes diante da docência compartilhada são tratadas como 
questão de predominância do efeito de sentido indicado. 

A partir de agora, apresentaremos a posição discursiva que se refere à posição de crítica proferida pelas 
professoras. Contudo, antes de seguir, é necessário registrar uma observação organizacional a respeito 
do encaminhamento da análise: os enunciados (E) dos professores transcritos para este texto formam 
registrados em itálico, sem o recuo indicativo de parágrafo e com espaçamento simples entre as linhas. 
Todas as formulações receberam numeração (exemplo: E1). Tal procedimento intenciona distinguir os 
enunciados das citações diretas.

4 ANÁLISES

Posição de Crítica à Proposta de Docência Compartilhada

Constatamos que foram recorrentes, porém não muito numerosos os enunciados das professoras 
reveladores de um efeito de sentido de aborrecimento, em relação à proposta vivenciada. Apresentamos 
efeitos e formulações a seguir.
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Efeito de sentido: Mais tempo para a docência compartilhada

E1 Sugiro que o tempo da docência compartilhada seja maior.

E2 O tempo é muito reduzido (um período semanal). Precisamos, no mínimo, de dois períodos por turma.

E3 Mais tempo, um só período de aula é pouco para desenvolver as atividades planejadas.

Neste conjunto de enunciados, há referência ao tempo cronológico. Os cinquenta minutos de aula destinados 
à docência compartilhada não são suficientes, de acordo com as declarações. Observamos o uso dos 
advérbios maior (E1), e muito (E2). Todos enfatizam um efeito de sentido de falta. Entendemos que acusar 
a falta é reclamar a presença. Anuncia-se a dor do que falta desejando, desta forma, a presença. Então, 
declarar a falta é reclamar, desejar, querer ter a presença.

Efeito de sentido: Docência compartilhada para todos

Outra declaração que aponta para o conjunto das críticas. Relacionada às anteriores, esta, igualmente, 
anuncia que a docência compartilhada deve ser vivenciada em todas as turmas da escola e, para isto, 
sugere a inclusão de outras professoras que não são professoras referência (não trabalham diretamente 
com uma turma, atuando como professora apoio). Passamos, então, ao depoimento.

E4 Que fosse ampliada para todas as turmas com o auxílio dos professores de Apoio, sempre que possível.

A seguir, apresentamos as análises da outra posição discursiva selecionada, isto é, posição de concordância 
com a proposta didático-pedagógica docência compartilhada.

Cabe destacar que os depoimentos que serão apresentados na próxima seção foram proferidos pelos 
mesmos sujeitos que se manifestaram na seção anterior (posição de crítica).

Posição de concordância com a proposta de docência compartilhada

Este conjunto de depoimentos é mais numeroso do que o anterior e podemos classificá-lo como mais 
impactante devido a sua presença em todos os comentários das professoras entrevistadas. Embora as 
críticas tecidas estejam presentes, o impacto deu-se, pelo nosso gesto de interpretação, através do extenso 
uso de adjetivos e de advérbios qualificadores. Em todos os enunciados é possível notar, claramente, muitos 
elogios e o uso de adjetivos. Destacamos alguns: E5 significativamente, qualificado; E6 bom, produtivo, 
ótima; E8 boas.

Efeito de sentido: Qualificar as aprendizagens dos estudantes

E5 Na minha opinião, a docência compartilhada contribui, significativamente, no processo de aprendizagem 
dos alunos. A presença de dois professores na sala de aula promove um atendimento qualificado.

E6 É muito bom e produtivo pensar e fazer em conjunto. É uma ótima oportunidade para fazer cada vez 
melhor e para trocar e inventar novas maneiras de ensinar e de aprender. Desta forma, podemos interferir 
mais pontualmente nas dificuldades de aprendizagem dos estudantes.

E7 Penso que a docência compartilhada contribui com a prática pedagógica, pois é uma forma de atingirmos 
um maior número de alunos dentro de sua individualidade. As dificuldades de aprendizagem podem ser mais 
pontuadas e, em cima das necessidades, desenvolver o trabalho pedagógico diário.
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E8 As aulas compartilhadas que ocorreram na minha turma foram muito boas. Houve a participação de todos 
os alunos nas atividades realizadas.

E9 A experiência da docência compartilhada está sendo muito positiva, pois através do planejamento em 
conjunto (coordenador pedagógico, professor regente e professor mais alfa), podemos fazer intervenções 
mais pontuais durante as atividades.

E10 Especificamente, na minha turma e nos poucos períodos de que participei da docência compartilhada, 
posso ressaltar a integração entre alunos, a cooperação, a melhora da autoestima, pois o aluno tem 
oportunidade de reorganizar as ideias com a ajuda dos professores envolvidos, para atingir as aprendizagens, 
as soluções dos desafios propostos.

Em todas estas declarações é possível perceber que as professoras se filiam ao sentido da docência 
compartilhada como apresentada. Concordam com a proposta e a valorizam através, principalmente, dos 
elogios. Há preocupação com a participação dos estudantes durante as aulas (o que é possível ver nos 
enunciados 8 e 10) e com a superação das dificuldades de aprendizagem dos estudantes (E5, E6 e E7).

Efeito de sentido: qualificação da prática didático-pedagógica

Apesar de estar intimamente ligado ao efeito de sentido descrito anteriormente, decidimos apresentar outra 
seção destinada aos procedimentos didático-pedagógicos selecionados pelas professoras para a realização 
da docência compartilhada, uma vez que nestas declarações as professoras destacam, pontualmente, que 
a prática torna-se mais qualificada e motivadora. 

E11 Acho que a docência compartilhada só vem a acrescentar e a enriquecer nossa prática em sala de aula.

E12 Acredito que a docência compartilhada é uma experiência enriquecedora, pois permite uma movimentação 
dos atores envolvidos no processo de aprendizagem. É um momento diferenciado para o qual todos precisam 
se preparar e isso já é um agente de motivação. O que acho mais importante é o compartilhar que pressupõe 
que todos os envolvidos estão propensos a dividir saberes, experiências,... com os demais. 

Chamamos atenção para o uso das reticências no E12. Esta marca no fio do discurso talvez nos faça pensar 
sobre o que mais poderia ser citado. Certamente há espaço e tempo para docências com sentidos bons e 
interessantes, mas há possibilidades da inclusão de outros sentidos presentes em nosso cotidiano e que 
impõem revisões, readequações, recomeços de nossos planejamentos. Isto, pela nossa interpretação, não 
é ruim, nem desesperador, mas, ao contrário, é a oportunidade de, mais uma vez, mudar, crescer, aprender 
e, evidentemente, ensinar de maneira compartilhada. Em termos discursivos, é a oportunidade para que 
evoquemos novos sentidos à nossa postura didático-pedagógica. 

Efeito de sentido: elogios à professora que realiza a docência compartilhada

Estes enunciados destacam qualidades da professora que vai até a sala de aula nas quais as turmas estão 
para que, no período de tempo destinado à docência compartilhada, o planejamento seja executado. O uso 
de adjetivos no fio do discurso corrobora com a posição de concordância.

E13 Em particular, admiro o dinamismo do professor que transmite a aula.

E14 A professora é dinâmica e preocupada. 

A professora do projeto Mais Alfabetização é elogiada pelas colegas com as quais compartilha a docência 
nos períodos de tempo agendados e isto favorece sentidos de confiança, de trocas e de amizade no ambiente 
escolar estendendo-os para os estudantes.



42

Caderno Pedagógico Eletrônico - Artigos ConVersAções Pedagógicas

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nesta pesquisa, as professoras são consideradas sujeitos interpretantes e, por isso, produziram seus 
sentidos, emitindo seus comentários. Cabe ao analista de discurso, então, perceber que todo discurso está 
sujeito a falhas e, mais especificamente, que no discurso pedagógico também há algo que sempre falha e 
está aberto a outro sentido. 

Em nosso gesto de interpretação, proporcionar as professoras que falassem sobre a docência compartilhada, 
como fizemos nesta pesquisa, mostrou-se importante e, quanto a isso, destacamos que, ao se pronunciarem, 
fizeram balançar a rede de sentidos prontos, favorecendo a produção de sentidos outros, historicizados pelos 
sujeitos, sobre a profissão. Acreditamos que ao assumir seu lugar de enunciar, as professoras puderam dar 
sentido a sua profissão e, também, a si próprias, como professoras. Nas posições discursivas representadas 
nos comentários das professoras, considerando-se que inconsciente e ideologia se manifestam, há rupturas, 
desvios, lacunas que, mesmo sendo pequenos, podem tornar-se espaço para ressignificações dos sentidos 
de valorização das professoras, da profissão e da docência compartilhada. 

Ao nos filiarmos às especificações teóricas e analíticas da Análise de Discurso da linha francesa, 
compreendemos que não poderemos esgotar as análises de um corpus. Assim também aconteceu com esta 
pesquisa: no recorte estabelecido não foi possível analisar todas as possibilidades disponíveis. Portanto o 
corpus constituído para este estudo é passível de outras análises e, consequentemente, de outros sentidos. 

Buscando um efeito de síntese do estudo realizado, enfatizamos que a opção pela separação dos depoimentos 
em duas posições discursivas (crítica e concordância) foi realizada em função dos procedimentos analíticos. 
Em muitos pronunciamentos das professoras há predominância de uma das duas posições discursivas, mas 
não exclusividade de uma delas. A predominância da posição discursiva de concordância foi mais destacada 
pelos sujeitos-professoras. Nesta  pesquisa, esta separação operou sem pretender restringir ou subestimar 
os efeitos das contradições. Portanto, podemos afirmar que a referida separação serviu para direcionar as 
análises a partir dos procedimentos analíticos eleitos.

O desafio está, parece-nos, justamente na produção de políticas educacionais em que as professoras não 
sejam despossuídas do sentido de autoria nas práticas cotidianas de sua profissão, com seus interlocutores. 
Aí as professoras conferem dignidade a sua profissão, pelas experiências que vivenciam e pelos caminhos 
que recriam de forma compartilhada.
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DIÁRIO HISTÓRICO - PONTES ENTRE AS DISCIPLINAS 
DE HISTÓRIA E LINGUA PORTUGUESA1

Fabiana Perotoni2, Rosalba Pereira Lizot3

Resumo: Este artigo pretende relatar os projetos interdisciplinares envolvendo as disciplinas de Língua Portuguesa 
e História ocorridos em 2015 na Escola Municipal de Ensino Fundamental Fioravante Webber. Os projetos foram 
desenvolvidos com os alunos de duas turmas de 8º ano e duas turmas de 9º ano. Objetivaram a construção de um Diário 
histórico e de apresentações orais pelos alunos, colocando em prática as noções aprendidas sobre o período histórico 
trabalhado (Brasil Colônia e Segunda Guerra) e a leitura, estudo e produção de diferentes gêneros textuais.

Palavras-chave: interdisciplinaridade, Ensino de História, Ensino de Língua Portuguesa.

INTRODUÇÃO

A interdisciplinaridade é um tópico discutido exaustivamente nas teorias educacionais, principalmente após 
ter entrado como critério pedagógico nos Parâmetros Curriculares Nacionais ainda nos anos noventa. 
No entanto, ela nem sempre recebe o destaque que deveria, talvez pela sutileza de sua construção na 
forma de projetos. Sutileza esta que está ligada a delicados pontos que a fazem dar certo. Nós, enquanto 
professoras com uma certa vivência nas instituições, percebemos três pontos cruciais, e delicados, para que 
a interdisciplinaridade se efetive. 

O primeiro é um fator motivacional. Eu, enquanto professor, não posso assumir uma postura que tem 
ideais que eu não compartilho. Logo, se não acho o ensino interdisciplinar relevante, ou por experiências 
malfadadas ou por falta de conhecimento, eu nunca vou aplicar isso de forma comprometida. Se a máxima 
diz que “ninguém aprende o que não quer” também pode-se dizer que ninguém ensina bem o que não gosta.

O segundo é um fator emocional e pessoal. Dificilmente eu vou conseguir trabalhar em grupo se eu não tenho 
afinidade com o grupo. Se eu não partilho de alguns ideais conjuntos, nem consigo lidar respeitosamente 
com as diferenças de opiniões e metodologia dos meus colegas. Saber conviver e dialogar com os demais 
envolvidos no trabalho é essencial para o sucesso da empreitada.

Por último, o critério que talvez seja mais importante para o ensino ser significativo. Eu só vou conseguir 
produzir material e fazer ligações com outras disciplinas se eu conhecer minha disciplina muito bem. O 
conhecimento cientifico é fundamental. Só tendo domínio do meu conteúdo eu consigo visualizá-lo além 
da minha disciplina. Eu consigo ver onde ele começa se emaranhar entre as exatas, as humanas e as da 
natureza. Meire Cavalcante (2004) em seu artigo “Interdisciplinaridade: um avanço na educação” exemplifica 
o tema:

1 Projeto desenvolvido na E.M.E.F Fioravante Webber durante o ano de 2015 com as turmas dos Anos Finais do Ensino Fundamental. 
2 Professora da Rede Municipal de Ensino. Graduação em Letras – Língua e Literatura de Língua Portuguesa e Inglesa. Especialização 
em Gestão e Organização da Escola.
3 Professora da Rede Municipal de Ensino. Graduação em História. Especialização em Gestão Escolar: Administração, Supervisão e 
Orientação Escolar.

Por exemplo: você leciona Ciências e vai falar sobre consumo de energia. Para realizar algumas atividades, 
é imprescindível as crianças conhecerem porcentagem, que será ensinada pelo professor de Matemática. 
Quando as disciplinas são usadas para a compreensão dos detalhes, os alunos percebem sua natureza e 
utilidade. (CAVALCANTE, 2004, online).
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E por que a interdisciplinaridade é importante? Porque a vida é interdisciplinar. O mundo acontece de forma 
interdisciplinar e não em gavetas. Preparar o aluno para ser um cidadão autossuficiente e interagir no 
mundo do trabalho passa por ensiná-lo a enxergar conexões e trabalhar com habilidades de forma conjunta. 
Também segundo Cavalcante (2004, online) “A abordagem interdisciplinar permite que conteúdos que você 
daria de forma convencional, seguindo o livro didático, sejam ensinados e aplicados na prática o que dá 
sentido ao estudo.”

Nós, enquanto educadoras e parceiras, conseguimos para o nosso projeto, passar pelos crivos que 
consideramos importantes para o sucesso do trabalho interdisciplinar. Nós acreditamos na interdisciplinaridade 
como ferramenta, nós temos um bom relacionamento profissional (e pessoal também) e nós conhecemos 
nossas disciplinas e sabemos onde queríamos chegar com o trabalho.

Logo, a parceria que se formou foi harmônica e muito produtiva, pois o foco na aprendizagem era o mesmo 
para com os alunos e a cobrança para eles também foi em conjunto. 

OS PROJETOS INTERDISCIPLINARES NA ESCOLA FIORAVANTE WEBBER

O projeto foi feito de forma interdisciplinar entre as disciplinas de História e Língua Portuguesa e desenvolvido 
com os alunos das 2 turmas de 8º e 9º ano da E.M.E.F Fioravante Webber. Teve a duração de dois meses e 
em cada ano foi desenvolvida uma temática e uma produção específica.

O trabalho do 8º ano consistiu na produção de um diário em primeira pessoa, se mostrando no lugar de um 
escravo ou jesuíta que viveu no Brasil Colonial, colocando em prática as noções aprendidas sobre o período 
histórico e as formas de construção de narrativa.

Já o 9º ano, a partir de pesquisa e leitura de obras literárias, produziu uma apresentação oral com slides e 
uma resenha temática sobre um tópico do conteúdo de Segunda Guerra Mundial.

PROJETO DIÁRIO HISTÓRICO

O projeto desenvolvido com os alunos das 2 turmas de 8º ano teve duração de dois meses. Primeiramente 
foram feitas aulas expositivas das professoras para embasar os alunos sobre o conteúdo e, após explicação 
do projeto, foi dado 1 mês para produção do diário (parte em aula, parte em casa).

Os alunos deveriam elaborar um diário em 1ª pessoa, que se passasse no período do Brasil Colônia. O 
diário deveria conter datas de acordo com o período histórico relatado. O personagem deveria se envolver 
ativamente em questões históricas do período. Ex: Se negro deve passar pelo processo de captura e 
escravidão, se jesuíta deverá passar pela viagem até o Brasil e início da catequese. 

O formato do diário deveria ser em meia folha de ofício, digitado ou com letra legível e ter, no mínimo 10 
páginas de texto, podendo conter imagens impressas, coladas ou desenhadas.

Os conteúdos trabalhados em Língua Portuguesa foram a produção textual; os tipos textuais narrativo e 
descritivo, dentro destes elencando o uso dos adjetivos e locuções na descrição e o esquema quinário 
(Situação inicial/ Problema/Dinâmica de Ação/ Resolução/ Situação Final) para nortear a produção de 
narrativa. Esses conteúdos foram revisão do ano anterior e serviram também para aprofundar o conhecimento 
sobre a construção e interpretação desses tipos textuais. Além disso, a habilidade de escrever de forma 
criativa e coesa e de identificar e utilizar diferentes tipos de texto puderam ser trabalhadas.
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Os conteúdos de História foram o Brasil Colonial (sociedade, economia e política), Escravidão no Brasil 
(desde a forma como os negros viajaram até sua chegada ao país, suas vivências e seu trabalho), Jesuítas 
no Brasil (saída dos jesuítas da Espanha, sua viagem, vivências e seu trabalho no país) e a influência de 
ambos na construção do povo brasileiro. Localização espacial condizente com o personagem (África-Brasil 
ou Espanha/Portugal-Brasil). Utilização do tempo histórico correto conforme período histórico determinado, 
Brasil Colônia. Uso da descrição da viagem e do local de saída e chegada do personagem, respeitando o 
período histórico. A importância do negro e do jesuíta na formação do povo brasileiro, suas conquistas, lutas, 
seu sofrimento para construção desta nação. 

Através do conteúdo enfatizou-se que várias pessoas foram importantes para construção do país e deixaram 
seu legado para gerações futuras. Focou-se na questão do afro-descendente e sua trajetória histórica, 
bem como na trajetória dos jesuítas, muitas vezes esquecidos no restante do país, lembrados somente 
no sul do Brasil, porém, com grande força social e política. Também houve foco na conquista dos espaços 
sociais, econômicos e políticos dos personagens históricos citados, ao mesmo tempo que o aluno teve a 
oportunidade de criar uma história com uso da imaginação e da realidade, fazendo com que o conteúdo 
estudado ficasse mais atrativo. 

A partir do conteúdo desenvolvido na aula de história, o personagem/aluno deveria estabelecer suas 
vivências. Procuraria estabelecer imagens condizentes com o período histórico e relataria fatos pertinentes 
da história estudados em aula.

PROJETO - SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

O projeto foi desenvolvido nas 2 turmas de 9º ano e explanou a temática do conteúdo de 2º Guerra como 
mote principal.

O projeto envolveu: explanação do conteúdo a partir do livro didático do aluno, fonte mais próxima do mesmo. 
Visita ao Museu das Forças Expedicionárias Brasileiras – FEB, objetivando ampliar os conhecimentos dos 
alunos e dar referência para as apresentações. Pesquisa e montagem de apresentações de slides sobre 
temas relacionados a guerra. Leitura de obras literárias e audiovisuais relativas ao período estudado, 
resultando na produção de textos de análise das obras.

Para as apresentações orais foi feita a divisão de grupos de trabalho para pesquisa e criação de slides 
para apresentação sobre temas relacionados à guerra como: Bombardeios; Rússia na Segunda Guerra e 
Hoje; Crise de 29 e os EUA hoje;  Bomba Atômica; Segunda Guerra em Caxias; Segunda Guerra no Brasil; 
Literatura e Arte retratando a Guerra; Alemanha na Guerra e nos dias atuais; Tecnologias desenvolvidas 
para a Guerra; Mulheres na Segunda Guerra; Holocausto.

A importância de trabalhar esse projeto se justifica através dos objetivos conjuntos desenvolvidos como:

 – Trabalhar de forma interdisciplinar, aprofundando o conhecimento dos alunos frente a um dos fatos mais 
importantes do século XX.

 – Desenvolver habilidades de análise crítica, pesquisa e síntese.

 – Desenvolver habilidades de expressão oral e uso de Tecnologias. 

 – Apreciar diferentes obras e linguagens usadas para falar da guerra: filme, pinturas, quadrinhos, trechos 
de obras literárias e cartas.
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Além disso a apresentação oral para ambas turmas possibilitou preparar os alunos para os seminários 
integrados e projetos interdisciplinares que são desenvolvidos no Ensino Médio Estadual. 

Dentro desta linha os conteúdos trabalhados pelas disciplinas foram: 

Em História: Segunda Guerra Mundial a partir do fato do evento em si e suas consequências ao mundo, 
focando a questão do envolvimento e desenvolvimento de cada país dentro da guerra, o enfoque às situações 
políticas, sociais e econômicas e posteriores atos ou ações que decorrem do contexto. 

A opção pelos conteúdos descritos se deve ao fato de que nos livros didáticos encontramos somente causas, 
consequências e datas referentes ao período e logo após segue-se o conteúdo referente a Guerra, seguido 
da explanação de Guerra Fria. Optamos por trabalhar o conteúdo de forma mais dinâmica, focando na 
questão cultural e no desenvolvimento dos países envolvidos no conflito trabalhando com a sutileza do dia 
a dia durante a guerra. 

Já em Língua Portuguesa propôs-se trabalhar com leitura e análise crítica de obras literárias sobre o tema. 
Gêneros textuais do tipo argumentativo e explicativo (Apresentação oral, esquema e Resenha temática). 
Produção textual elencando também o uso de conectivos e operadores discursivos.

Nesse projeto, vimos que a História sempre casa muito bem com Língua Portuguesa, talvez pela própria 
influência da literatura, que nada mais é do que o retrato do zeitgeist de uma época. Segundo Paviani 
(2008, p. 67) “A literatura ficcional veicula os saberes em geral, daí seu caráter interdisciplinar. [...] Uma 
obra ficcional pode promover uma série de informações, narrar experiências de vida, formas de lidar com 
problemas[...]” No artigo “Linguagem literária e os saberes” a professora Neires Paviani também coloca que 
uma obra literária registra um momento histórico, um meio geográfico e um pensamento de época. Muitas 
vezes servindo inclusive de registro histórico de um determinado período.

Assim, a literatura sempre foi uma ponte para descobrir novos mundos, e aprender sobre outras matérias 
além da linguagem. Além disso, o projeto possibilitou trazer livros consagrados, mas pouco conhecidos dos 
alunos e com histórias tão tocantes e trágicas que permitiram trabalhar a sensibilização literária, o incentivo 
à leitura e a crítica, todas habilidades indispensáveis dentro da linguagem.

Um dos ganhos deste projeto e uma prova da importância da interdisciplinaridade como forma de dar 
significado às aulas, foi quando os alunos olhavam atônitos e pediam à professora “É isso mesmo que 
acontecia num campo de concentração? ”, “Profe, como pode que isso aconteceu (bombardeios no Japão) 
e ninguém fez nada, nem a Igreja falou nada? ”.

Eles tinham visto em História o que foi o Holocausto, que houve bombardeios às cidades e que houve uma 
resistência. Mas ler as histórias dos que passaram por isso, de como eles se sentiram em meio à guerra e de 
todos, pais, filhos e amigos perdidos deu um novo olhar e um novo significado ao conteúdo visto. Além disso, 
o que se vê em filmes geralmente é muito floreado, faz com que o aluno se pergunte o tempo todo se ocorreu 
de fato, gerando dúvidas até mesmo dentro do conteúdo de História pois vários fatos são modificados.

Abaixo segue um breve relato das obras trabalhadas nas aulas durante o projeto.

O Túmulo dos Vagalumes (O TÚMULO..., 1998) (anime – animação japonesa): é uma obra de ficção 
mundialmente premiada de Hayao Miyazaki. Conta a história de dois irmãos (de 5 e 11 anos) perdendo 
pouco a pouco tudo que tem, inclusive a família, durante os bombardeios ao Japão. Embora ficcional, a obra 
retrata de forma tocante o sofrimento de muitos órfãos da guerra, que, desamparados, definhavam pelas 
estradas. Outro ponto importante do filme, é trazer a parte japonesa da história, pouco trabalhada, até pela 
complexidade do conteúdo, e mostrar que as guerras são muito mais que o lado certo e o errado, mas um 
embate cruel, onde milhares de vidas inocentes se perdem.
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Cartas do Front ( CARROLL, 2007) (livro): Desta obra foi selecionada uma carta, em que uma mãe conta 
como sua filha foi presa, torturada, assistiu os pais serem torturados na sua frente a fim de entregar nomes 
de membros da resistência francesa.

MAUS (SPIEGELMAN, 2005) (Graphic Novel): Primeira Graphic Novel (história em quadrinhos) a ganhar um 
Pullizzer de literatura. A obra é o relato biográfico do pai do autor, que sobreviveu a Auschwitz. Por ser longa, 
trabalhou-se apenas algumas partes que retratavam a sobrevivência no campo de concentração, mas vale 
pelo relato das percepções de alguém que vivenciou o horror dos campos e mostrar como os sobreviventes se 
sentem (muitas vezes com culpa por estar vivos, quando todos que conheciam morreram).

Caput (MALAPARTE, 1970) (livro): o autor foi correspondente de guerra trabalhando na Itália, Alemanha e 
Rússia e relata suas impressões nos diferentes lugares por onde passou e conviveu com as forças do Eixo. 

Depoimento de sobrevivente ao Holocausto ([DEPOIMENTO....], 2015) (DVD cedido pela SMED): Mostra 
o relato de uma sobrevivente do Holocausto que conviveu com Anne Frank. O vídeo foi gravado na Câmara 
dos Vereadores de Caxias do Sul e conta também com uma explanação sobre a história da Segunda Guerra 
Mundial.

Ao longo dos dois meses do projeto os alunos assistiram aos audiovisuais, leram e repassaram o material de 
leitura disposto em pastas, visitaram o museu e pesquisaram na internet assuntos relacionados a temática 
escolhida. A partir disso os alunos construíram resenhas temáticas a partido dos textos lidos e como culminância 
do projeto, as turmas se uniram e apresentaram a suas pesquisas em formato de apresentação oral com slides.

AVALIAÇÃO DOS ALUNOS

A avaliação dos dois projetos se deu por uma Tabela de Pontuação construída pelas professoras em 
conjunto. Ela avaliava os critérios como coerência textual e ortografia; criatividade e apresentação do 
material; respeito ao gênero textual proposto e relação coerente com o período histórico trabalhado (no caso 
do diário histórico). 

No caso das apresentações sobre a Segunda Guerra os critérios foram: fluência na apresentação oral e 
domínio do conteúdo; participação; apresentação de slides envolvendo: correção ortográfica; síntese de 
conteúdo a partir de resumo e esquemas; conteúdo trabalhado e curiosidades encontradas.

A construção de critérios em tabela facilitou a avaliação que foi feita pelas duas professoras avaliando 
as partes correspondentes às suas disciplinas. Este formato também possibilitou a discussão entre as 
educadoras sobre o todo do trabalho e do empenho de cada aluno na construção, além de possibilitar a 
avaliação de habilidades de comunicação oral, análise e síntese, além do característico trabalho escrito.

CONCLUSÃO

Os projetos possibilitaram trabalhar em parceria com os colegas, fortalecer o diálogo, fazer links entre um 
conteúdo e outro, elaborar uma forma de avaliação diferente e mais agradável para os alunos, além de 
fortalecer a pesquisa e o trabalho em equipe.

No caso do Projeto da Segunda Guerra, nós optamos por trabalhar o conteúdo de forma mais dinâmica, 
focando na questão cultural e no desenvolvimento dos países envolvidos no conflito. Acreditamos que a 
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escola deve preparar o aluno para adversidades futuras, principalmente decorrentes do Ensino Médio onde 
se trabalha com projetos interdisciplinares. 

Ao resolvermos trabalhar com esta questão, desenvolvemos habilidades próprias que serão utilizadas na 
vida escolar futura do aluno como a pesquisa, a apresentação, o trabalho em grupo, a explanação aos 
colegas e professores de forma oral e a defesa do conteúdo detalhado pelo grupo. 

O ponto negativo é que, no caso do diário histórico, por ser uma produção trabalhosa (longa), que em parte 
precisava ser construída fora da sala de aula, alguns alunos não apresentaram a atividade. Em todas as 
aulas de História e Língua Portuguesa, foram proporcionados momentos para que o aluno tirasse suas 
dúvidas, porém somente uma parcela destes ocupou o tempo/espaço previsto para o fim determinado. 
Muitos deixaram para última hora e entregaram o trabalho incompleto. Porém, acreditamos que com 
algumas reformulações na estrutura isso pode ser melhorado e a qualidade dos trabalhos entregues foi 
muito gratificante.

Enfim, não só os resultados dos projetos, mas todo o caminho de construção dos mesmos (com perguntas, 
pesquisas, discussões em grupo) mostram que o trabalho interdisciplinar é uma grande ferramenta para o 
ensino. As apresentações, resenhas e diários históricos foram excelentes, porém o mais compensador é ver 
teu aluno trabalhando com autonomia, pesquisando, questionando, buscando informações, enfim, sendo 
sujeito ativo da construção do próprio conhecimento.
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ESCOLA INTERAGINDO COM A COMUNIDADE

Estela Maris Sander1

Resumo: Aprender a aprender trabalhar coletivamente tem sido o grande desafio na realidade da Escola de Tempo 
Integral, pois a cada ano letivo nos deparamos com um novo quadro de necessidades cognitivas e afetivas da 
comunidade escolar. Algumas são superadas, outras persistem e se evidenciam. Neste ano, realizamos pesquisa com 
as famílias dos alunos, com o título “Escola Interagindo com a Comunidade” com objetivo de conhecer alguns aspectos 
da visão da comunidade sobre a escola, necessidades do bairro e aprendizagem dos alunos, a fim de contribuir na 
seleção da temática central do projeto pedagógico da escola para 2015. Constatou-se que as mesmas acreditam no 
trabalho que a escola realiza e têm na instituição um referencial positivo no que se refere à educação das crianças e dos 
adolescentes, entendendo-a como formadora de hábitos, atitudes e valores. O intuito do registro da referida pesquisa 
é compilar o maior número de informações referentes ao bairro e à escola, descritas pelos pais ou responsáveis por 
estudantes, neste momento. Desta forma, qualificar o nível de compreensão dos educadores sobre aspectos relevantes 
da realidade sócio-cultural das famílias dos educandos e nortear os planejamentos pedagógicos de forma a contribuir 
para ressignificar alguns conceitos e opiniões e reforçar comportamentos e sentimentos positivos desta em relação 
à instituição escolar. Analisando as respostas descritas pelas famílias, percebe-se que as necessidades perceptíveis 
assemelham-se aos diagnósticos iniciais realizados pelos professores em sala de aula. Investimos no planejamento 
de atividades de integração com a comunidade escolar e atividades pedagógicas em diferentes espaços do território 
educativo para explorar a tecnologia, os esportes, a leitura, a pesquisa, a realização de cursos, atividades recreativas 
e de letramento, com ênfase nas atividades de convivência que contribuem para a construção de uma cultura de paz. 
Destacamos as mudanças ocorridas na matriz curricular deste ano como ponto importante para realização de momentos 
pedagógicos coletivos e reorganização dos tempos escolares de maneira significativa.

Palavras-chave: construção, pesquisa, ressignificação, planejamento, interação.

1. INTRODUÇÃO

O presente artigo constitui-se em parte do relato oral realizado por professores da Escola Municipal de Ensino 
Fundamental Engº Mansueto Serafini, Bairro Pôr-do-Sol, Caxias do Sul, RS, no Seminário Conversações 
Pedagógicas, Eixo Temático – Territórios Educativos / Projetos Interdisciplinares, organizado pela Secretaria 
Municipal da Educação em 2015. 

Em 2014, a instituição iniciou trabalho educativo com o regime de permanência dos estudantes na escola 
em tempo integral com carga horária diária de nove horas em espaço escolar. Inicialmente, com muitas 
dificuldades que variavam desde a aceitação por parte dos profissionais envolvidos, adaptação da estrutura 
física, aceitação da alimentação e distribuição dos componentes curriculares na Matriz Curricular e 
gerenciamento dos recursos humanos. Neste ano, o trabalho da escola foi dificultado pela Matriz Curricular, 
a qual fragmentava os componentes curriculares com mais de um docente em várias situações, as quais não 
contribuíam para a construção de planejamentos interdisciplinares e fragmentavam o trabalho pedagógico 
dos mesmos não contando com espaço pedagógico incluso no horário de trabalho. 

A organização sistemática de tempos pedagógicos qualifica o trabalho da escola abrindo caminhos para o 
diálogo, a interação profissional e construção de projetos de aprendizagens significativas. Este diagnóstico 
impulsionou a construção de nova proposta de matriz curricular para o ano letivo seguinte, a qual organizou 
a distribuição dos recursos humanos sem fragmentar componentes curriculares facilitando a construção 

1 Redatora do artigo e Interlocutora do Projeto. Magistério. Letras e Psicopedagogia Escolar. Coordenadora Pedagógica na E.M.E.F. 
Engº Mansueto Serafini. estelamsander@gmail.com. Colaboradoras:
Cristiane Salvador: Interlocutora do Projeto. Formação em Pedagogia. Especialização em Deficiências Múltiplas. Professora AEE- Sala 
de Recursos. criscontosalvador@gmail.com
Franciele Zanella: Interlocutora do Projeto. Formação em Ciências, Psicologia, Neuropsicologia e Psicopedagogia Escolar. Coordena-
dora Pedagógica na E.M.E.F. Engº Mansueto Serafini. francielezanella@yahoo.com.br
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dos horários escolares e assegurou espaço semanal de reunião pedagógica nos dois turnos permitindo a 
agilização das informações, planejamentos e dos encaminhamentos junto às famílias dos educandos.

No início do ano letivo de 2015, a coordenação pedagógica organizou pesquisa qualitativa na comunidade 
escolar intitulada “Escola Interagindo com a Comunidade”. Relendo as respostas das famílias, constata-se 
que as mesmas acreditam no trabalho que a escola realiza e têm na instituição um referencial positivo para a 
comunidade no que refere-se à educação das crianças e dos adolescentes, entendendo-a como formadora 
de hábitos, atitudes e valores. Aprovam as normas de convivência e rotinas da escola e valorizam o esforço 
dos professores no trabalho de construção de limites disciplinares no espaço escolar. 

O intuito do registro da presente pesquisa era compilar o maior número de informações referentes ao bairro 
e à escola, na visão da comunidade, descritas pelos pais ou responsáveis pelos educandos, neste momento 
histórico. Desta forma, qualificar o nível de compreensão dos educadores sobre os aspectos relevantes 
da realidade sócio-cultural das famílias dos estudantes e redirecionar os planejamentos pedagógicos de 
maneira a contribuir para a comunidade ressignificar alguns conceitos sobre  vida, educação, aprendizagem, 
opiniões e reforçar comportamentos e sentimentos positivos desta em relação à instituição escolar.

Analisando as respostas descritas pelas 150 famílias que fizeram a devolução deste instrumento de 
investigação, percebe-se que as necessidades, relacionadas à educação, perceptíveis pelas mesmas 
assemelham-se aos diagnósticos iniciais realizados pelos professores em sala de aula no início do período 
letivo. Observamos que algumas famílias moram há pouco tempo no bairro e ainda não possuem opinião 
formada sobre aspectos da estrutura e organização espaço-temporal das ações e conquistas sociais dos 
moradores, considerando as mudanças pelas quais passou desde o início do loteamento até os dias atuais.

Considerando que as dificuldades de convivência diagnosticadas no espaço escolar e pedagogicamente 
trabalhadas no ano anterior persistem, bem como o diagnóstico inicial dos professores deste ano, o qual 
aponta a necessidade de trabalhar com os educandos, a construção de limites, valores e relações de 
convivência com respeito às diferenças individuais, quer culturais, quer econômicas e sociais, bem como os 
resultados da pesquisa realizada na comunidade escolar, a escola optou por trabalhar a “Ética nas Relações 
Interpessoais e os Desafios da Educação Integral” na realidade da escola de tempo integral. 

O presente trabalho tem o objetivo de registrar as experiências da escola e as estratégias metodológicas, 
temáticas e de convivência que a coordenação pedagógica fez uso para organizar-se e orientar o fazer 
pedagógico no currículo escolar e nas relações com a comunidade escolar de um modo geral.

2 . DESENVOLVIMENTO

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) (BRASIL, 2016) prevê o aumento progressivo da 
jornada escolar para o regime de tempo integral (art.34 e 87) ao mesmo tempo em que reconhece e valoriza 
as iniciativas de instituições que desenvolvem, como parceiros da escola, experiências significativas que 
qualificam a gestão da escola e o seu currículo (LDB, art. 3, item 10). Esses preceitos legais esclarecem as 
expectativas da comunidade escolar em relação a ampliação do tempo de permanência dos estudantes em 
espaço educativo nas escolas via sistema público de ensino.

O objetivo geral do projeto pedagógico da escola em 2015 foi sistematizar o fazer pedagógico de maneira 
participativa e integrada com as vivências da comunidade escolar, as quais apontaram alguns indicativos para a 
organização da instituição escolar no trabalho que iniciava, como planejamento de prática pedagógica reflexiva 
com a construção de um currículo que permita a interação na comunidade escolar de maneira cotidiana, 
afetiva e comprometida com a formação das crianças e adolescentes favorecendo a participação dos pais e 
responsáveis no acompanhamento da aprendizagem dos estudantes no ambiente escolar, contribuindo para a 
construção de uma cultura de paz.
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Os objetivos específicos da coordenação pedagógica na orientação da reorganização do currículo, centraram 
nos momentos de planejamento individual ampliando os espaços de planejamento coletivo direcionando-o 
para o trabalho cooperativo, interativo, integrado, interdisciplinar e transdisciplinar, dependendo das condições 
de espaços temporais e/ou de recursos humanos disponíveis em cada turno de trabalho, considerando que 
o grupo de professores apresenta regime de trabalho diferenciado, ou seja, a escola conta com profissionais 
que possuem disponibilidade de vinte horas semanais e outros de quarenta horas semanais. São eles:

-proporcionar espaço em sala de aula para diálogo e reflexão sobre os hábitos de convivência entre os 
estudantes e destes com professores, funcionários e famílias, através de palestras, passeios, atividades de 
leitura e atividades de integração com a comunidade;

-contribuir com a formação de hábitos saudáveis e atitudes de não-violência nos espaços coletivos da escola 
(recreios, intervalos, refeitório, ginásio e passeios);

-ampliar o olhar da escola sobre os educandos, nos aspectos cognitivos e socioafetivos;

-possibilitar uma oportunidade de reorganização do espaço educativo, ultrapassando os limites do espaço 
escolar e do bairro;

-ampliar o conceito, e a visão dos educandos e educadores, sobre território educativo;

-explorar a temática do projeto articulada à construção de conceitos, habilidades competências e formação 
de atitudes e valores previstas para a Educação Infantil e cada ano escolar do Ensino Fundamental, conforme 
os Referenciais Municipais de Educação/ SMED de Caxias do Sul;

-reorganizar o currículo, tornando-o significativo para seus estudantes e comunidade escolar;

-planejar atividades de encerramento do projeto contemplando sugestões dos professores em cada 
componente escolar/ano escolar de maneira interdisciplinar por meio de atividades interativas em espaço 
coletivo;

-continuar repensando a prática pedagógica e o planejamento de atividades interativas no ambiente escolar, 
através do esporte, da música, leitura, arte e diferentes áreas do conhecimento.

A importância das metodologias que favoreçam a efetivação das intenções pedagógicas e suas interações 
cotidianas, a aprendizagem significativa a todos os segmentos escolares, e, por fim, as trocas profissionais 
de maneira geral são favorecidas pelas concepções regimentais de enfoque sócio-interacionista,  priorizando 
o diálogo, a ludicidade, a interação entre a escola e a comunidade escolar através de atividades que 
envolvam os pais na aprendizagem dos filhos e da vida em comunidade nos diferentes espaços oferecidos 
pelo território educativo com recursos humanos e didáticos diversificados constituem-se num referencial de 
trabalho para construção da Educação Integral, fundamentando o exercício da interdisciplinariedade.

Uma estratégia inovadora para a realidade da escola estimulada pela coordenação pedagógica com o intuito 
de avançar em questões de planejamento interdisciplinar e, professora do AEE- Sala de Recursos, para 
contribuir com a tarefa de promover progressos cognitivos na perspectiva da educação inclusiva foram as 
intervenções com docência compartilhada, inicialmente nos anos iniciais e, posteriormente nos anos finais 
em Robótica, Linguagem Musical e Educação Física.

Para compreender o que é compartilhar a docência, podemos partir do significado encontrado numa 
pesquisa em dicionário da Língua Portuguesa. O termo compartilhar, para Aurélio (COMPARTILHAR, 2004), 
é o mesmo que “ter ou tomar parte em; participar de; partilhar, compartir, usar em comum”. Para o mesmo 
autor, o vocábulo docência significa “qualidade do docente, ensino do magistério”. Assim, é possível afirmar 
que compartilhar a docência é trabalhar em sala de aula de maneira cooperativa, participativa e interativa do 
ponto de vista dialógico e metodológico. 
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Para Samuel Fernández (1993), compartilhar a docência “permite a utilização flexível e eficiente do tempo do 
professor e se beneficia dos diferentes estilos de ensino, da colaboração entre profissionais e da utilização 
de alternativas de ensino”.

A citação seguinte clarifica os propósitos desta prática pedagógica:

Esta inovação pedagógica para a realidade da escola, incentivada pela gestão da instituição estimulou a 
organização de momentos pedagógicos de integração com a comunidade escolar, através de atividades 
planejadas com as direções de outras escolas do bairro fundindo objetivos e zelando pela convivência 
harmoniosa no entorno escolar, como estímulo a uma realidade de não violência.

Dialogar, ouvir, interagir, propor e traçar metas coletivas são princípios adotados por uma equipe de trabalho 
que entende que educar é um ato coletivo. A citação que segue ratifica este enfoque.

Uma proposta metodológica, a qual permitiu a reorganização dos tempos e espaços escolares através de 
atividades interativas, lúdicas, criativas e interdisciplinares foram as estratégias de reagrupamento de turmas 
por focos temáticos, necessidades pedagógicas ou focos conceituais. É pertinente destacar os principais 
objetivos para a efetivação da mesma:

-proporcionar planejamentos interdisciplinares/ transdisciplinares ou não, os quais favoreçam a interação, a 
socialização e a convivência pacífica nos diferentes espaços escolares;

-promover a integração entre os diferentes saberes em momentos determinados e atividades pontualmente 
planejadas para cada grupo;

-favorecer a interação humana e conceitual em momentos coletivos com todas as turmas.

Os planejamentos a serem desenvolvidos nas atividades de reagrupamento devem ser acessíveis, 
respeitando o nível de aprendizagem dos estudantes, idade e/ou necessidades individuais a fim de permitir-
lhes avançar no processo de construção do conhecimento e questões de convivência e socialização saudável 
no ambiente escolar e social.  Não podem se constituir num repeteco das atividades de sala de aula, pois 
o objetivo não é repetir exercícios ou planejamentos e sim fazer a diferença sensibilizando educandos e 
professores para o gosto pela aprendizagem, pela convivência interativa e aceitação do diferente. 

Os planejamentos das atividades de reagrupamento deverão acontecer nos espaços individuais e nos 
momentos coletivos envolvendo professores e coordenação pedagógica em formulário específico para 
registro das práticas a serem desenvolvidas.

O trabalho pedagógico na perspectiva da Educação Integral, numa escola que está organizada com a 
ampliação do tempo de permanência dos estudantes em espaço educativo, deve prever ações que valorizem 

Por sua vez, Carbonell (2002, p. 19) coloca que inovação seria “um conjunto de intervenções, decisões e 
processos, com certo grau de intencionalidade e sistematização, que tratam de modificar atitudes, idéias, 
culturas, conteúdos, modelos e práticas pedagógicas”. Desta maneira, verifica-se que uma atitude inovadora 
pressupõe um propósito metodológico por parte daqueles que a implementam, a fim de proporcionar 
mudanças da forma mais eficaz possível, que têm como intento principal o aprimoramento das relações 
pedagógicas. (FERNÁNDEZ, 1993, p. 8-9).

Aliás, como bem salientam Françoise Platone e Marianne Hardy (2004, p. 15-18), “ninguém ensina sozinho”. 
E conforme se subsume do entendimento esposado por esses autores, o fato de não se ensinar sozinho não 
significa que o professor deva perder a sua iniciativa e individualidade, pois em muitos momentos ele terá que 
dar conta, sozinho, do ensino e da aprendizagem de seus alunos. É importante, porém, que mesmo sozinho, 
não se sinta solitário, nem se sirva de objetivos individuais, mas coletivos. No entanto, mesmo os instantes 
de solidão devem servir, como afirmam os autores, para que seja fortalecido “o sentido de nossa profissão”, 
pois, afinal, “é por muitas vezes acontecer de estarmos sós, que é tão importante que às vezes estejamos 
juntos”. (PLATONE; HARDY, 2004, p.15).
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todas as construções cognitivas e socioafetivas realizadas no currículo escolar. Citamos algumas estratégias 
de organização acordadas com o coletivo da escola:

-expor os trabalhos dos educandos como estratégia de valorização dos esforços individuais e coletivos: 
painéis, cartazes interativos, postagens no blog da escola;

-planejar atividades que favoreçam a exploração dos diferentes espaços escolares e comunitários;

-organizar momentos coletivos ou com pequenos grupos de estudantes com atividades de sensibilização 
para relações sociais humanizadas;

-realizar planejamentos pedagógicos que trabalhem para superar necessidades cognitivas e afetivas dos 
estudantes;

-valorizar iniciativas individuais que envolvam ações, atitudes e sentimentos positivos dos diversos segmentos 
escolares;

-repensar o currículo constantemente de maneira coletiva e interdisciplinar sempre que possível;

-planejar ações pedagógicas que extrapolem o espaço de sala de aula e o conhecimento do território 
educativo;

-envolver toda comunidade escolar nas discussões significativas e acatar sugestões que possam qualificar 
a formação geral dos educandos e a gestão escolar;

-dialogar, criar, inventar, recriar, repensar e apostar no novo constantemente, sejam propostas metodológicas 
ou relações de convivência;

-construir parcerias internas entre seus profissionais e destes com a comunidade e o território educativo de 
maneira ampliada, com setores sociais, quer sejam públicos e/ou privados.

Uma acepção significativa do conceito de Educação Integral é centrar a ação pedagógica no sujeito, 
aproximando a realidade do estudante com a sua formação integral. Neste sentido, a escola posiciona-se e 
trabalha para avançar em suas concepções pedagógicas de maneira a construir uma linha de ação comum 
entre todos os educadores.

Considerando os resultados da pesquisa realizada na comunidade escolar e o diagnóstico realizado pelos 
professores em sala de aula, o tema selecionado para organizar os planejamentos pedagógicos em 2015 foi: 
“Ética nas Relações Interpessoais e os Desafios da Educação Integral”, o qual fomentou o planejamento de 
atividades coletivas e/ou individuais, as quais permitiram uma ampliação do território educativo. Com o intuito 
de integrar os saberes escolares com a realidade da comunidade escolar e adequá-los às necessidades 
da temática selecionada, os planejamentos realizados e efetivados pelos professores contribuíram 
significativamente para a aproximação da instituição com a comunidade escolar e visão ampliada desta 
sobre as intenções pedagógicas e humanas do trabalho educativo realizado diariamente em sala de aula.

Destacaram-se os seguintes planejamentos realizados com a coordenação pedagógica: Atividade de 
Integração entre as escolas do bairro Caminhada da Paz; Show de Bandas das Escolas; Atividades de 
Valorização de diferentes práticas esportivas: Jogos Fusen, Gincanas de Integração através de circuitos com 
atividades lúdicas; Reunião – Café, buscando parcerias sociais; Projeto: A Leitura Ajudando a Reinventar a 
Vida em Comunidade – todas as turmas; Oficinas de Aprendizagem e Docência Compartilhada com Sala de 
Recursos e Mais Alfabetização – Anos Iniciais; Projeto Pintando Poesia – AEE; Projeto Cultura é Currículo – 
Conhecendo a Tecnologia 3D –com todas as turmas; Olimpíada Brasileira de Matemática; Projeto Passaporte 
da Leitura – Anos Finais; Atividades Coletivas Recreativas, Culturais e Interativas; participação nos Jogos 
Escolares Municipais – SMEL; recreios diversificados; Ação Comunitária – Rua do Brincar; Integração entre 
APAE e E.M.E.F. Engº Mansueto Serafini; Confraternização Semestral dos Aniversariantes – Anos Finais 
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e Anos Iniciais; Visitação Evento Mecatrônica (Robótica) – Anos Finais; Palestras Formativas: CIPAVE – 
ACESSUAS- Higiene Bucal; Curso Turminha Cozinha Brasil –Projeto de Nutrição; Estagiárias UCS – todas 
as turmas e Nutricionista SESI – 4º, 5º e 6º Ano.

Todos estes planejamentos citados explicitam um trabalho de reorganização curricular e do processo 
ensino-aprendizagem, permitindo a articulação de conceitos, atitudes e valores que possam contribuir 
significativamente com a educação integral das crianças e adolescentes na comunidade onde vivem. O texto 
seguinte corrobora com o trabalho realizado na escola e as aprendizagens realizadas por todos os atores 
do processo educativo.

A avaliação do trabalho idealizado e concretizado nas práticas escolares cotidianas acontece de maneira 
processual e prognóstica por meio da observação constante, diálogo formal ou informal com os professores 
nos momentos de planejamento, troca de informações e replanejamentos de atividades que auxiliem na 
superação das dificuldades cognitivas e socioafetivas dos estudantes, contemplando nos critérios avaliativos 
de cada turma, as ações desenvolvidas neste projeto. 

O acompanhamento contínuo das produções dos educandos nas diferentes linguagens e das ações 
planejadas concretizadas pelos professores e coordenação pedagógica, considerando as principais 
facilidades e dificuldades observadas no trabalho pedagógico de sala de aula (avanços nas aprendizagens, 
mudanças verificadas nas atitudes dos estudantes, visão da escola e da aprendizagem), valorizando as 
ações positivas que acontecem nos espaços coletivos da escola, através das iniciativas individuais da 
comunidade escolar, dialogando permanentemente com as famílias ou responsáveis pelos mesmos a fim de 
comprometê-los com a aprendizagem e vida escolar das crianças e adolescentes.

3. CONCLUSÃO

As experiências relatadas pelos professores da escola refletem em parte as vivências observadas e sentidas 
nas relações de convivência escolar, pois é muito difícil obter a integralidade dos fatos, das conquistas reais 
e dos sentimentos das pessoas numa experiência nova para a comunidade escolar, bem como perceber 
todas as suas influências, pois educar é semear sonhos, diálogos, exercitar a escuta e pôr em prática 
planejamentos que acreditamos serem viáveis, fazendo o melhor que podemos. 

Uma avaliação criteriosa da caminhada realizada pela escola sinaliza um saldo positivo nos aspectos 
relacionados à aprendizagem, interação com a comunidade escolar e formação dos professores com visão 
ampliada sobre o estudante, objeto principal da atuação docente. Também, reafirma algumas dificuldades 
com a reorganização dos espaços escolares e o exercício da docência com visão educativa, as quais deverão 
continuar nas pautas de reuniões pedagógicas e momentos de formação do grupo docente, pois aprender a 
pensar sobre a prática pedagógica coletivamente exige esforços cooperativos permanentes. Numa primeira 
avaliação, a curto prazo, percepções cotidianas e concepções de educação, de homem e de sociedade 
muito distintas tiveram que ser conciliadas para que as práticas pedagógicas acontecessem com sucesso.

Para os educandos, crianças e adolescentes que vivenciaram este processo, é inegável a importância do 
registro das vivências cotidianas surpreendentes nos diversos espaços escolares e comunitários recheadas 

Dessa forma, vale lembrar que o currículo na Educação Integral não corresponde em nenhuma medida à 
justaposição do currículo de turno regular ao currículo de turno expandido, mas sim à reorientação estrutural 
de todo o processo de ensino-aprendizagem, de forma que elementos significativos da vida dos estudantes 
e de suas comunidades possam ser os articuladores dos diversos campos de conhecimento acionados nas 
práticas pedagógicas escolares. Como aponta o educador espanhol Miguel Arroyo, 0 currículo da educação 
integral dialoga com a vida. (ARROYO, 2011, p. 375).
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de momentos de alegrias, frustrações, queixas, descontentamentos que ensinaram a dialogar, ouvir, opinar, 
conviver e interagir com respeito aos princípios e normas de convivências, as quais necessitavam ser revividas 
e repetidas diariamente, fortalecendo vínculos afetivos  entre eles  e construindo novas possibilidades de 
lidar com a diversidade contextual.

Mesmo assim, muitos foram os resultados positivos percebidos na comunidade escolar a partir do trabalho 
pedagógico realizado na perspectiva da Educação Integral nos dois últimos anos letivos na realidade da 
Escola de Tempo Integral coma ampliação da jornada escolar diária.

A coordenação pedagógica expõe os seguintes avanços pedagógicos e administrativos:

-a frequência escolar continua apresentando índices satisfatórios e diminuiu atrasos dos educandos no início 
das aulas;

-diminuíram as queixas dos pais em relação à organização das rotinas na Escola de Tempo Integral (horários, 
alimentação e normas de convivência);

-observa-se que melhorou a convivência no espaço escolar, principalmente nos intervalos de almoço e 
recreio;

-a imagem da escola na comunidade demonstra aspectos positivos em relação a permanência dos estudantes 
na Escola em Tempo Integral e às atividades realizadas pela escola. Aqueles que solicitaram transferência 
para outras escolas, meses depois buscam reaver a vaga; 

-a escola continua repensando a aprendizagem dos educandos e aprendendo trabalhar em grupo (interação 
de concepções pedagógicas diversificadas).

-os pais ou responsáveis estão aceitando melhor as intervenções da escola no que se refere ao 
comprometimento com o atendimento às crianças;

-a qualificação dos atendimentos realizados pelos setores da escola neste ano: apoio pedagógico, biblioteca, 
Projeto + Alfabetização e Sala de Recursos;

-os professores estão interagindo melhor no espaço escolar e demonstram melhor compreensão e percepção 
das necessidades dos estudantes na realidade da Escola de Tempo Integral;

-progressos na aprendizagem da leitura, escrita e desenvolvimento da criatividade em todos os anos 
escolares;

-possibilidade de formação continuada aos professores devido a necessidade constante de interagir com 
a realidade e buscar outras possibilidades de planejamento e estratégias metodológicas, repensando 
constantemente as práticas pedagógicas e podendo interferir sobre elas.

Ainda, faz-se necessário um aprimoramento da Matriz Curricular vigente no que se refere a distribuição dos 
recursos humanos e/ou componentes curriculares de maneira a permitir uma maior mobilidade no currículo, 
ou seja, na organização de oficinas pedagógicas por reagrupamentos de turmas focados nos interesses dos 
estudantes.

Finalmente, as construções pedagógicas e humanas realizadas pela comunidade escolar e estimuladas 
pela organização da coordenação pedagógica e gestão escolar, na realidade da escola de tempo integral, 
através de seus planejamentos apontam conquistas significativas para o currículo escolar, aprendizagem 
dos estudantes e integração destes no território educativo numa visão ampliada. Porém, sinalizam a 
necessidade de continuar repensando sua prática constantemente considerando a mobilidade natural do 
quadro de professores, o qual recebe anualmente novos integrantes que precisam conhecer o processo e a 
caminhada já realizada pela instituição escolar para compreender as necessidades momentâneas e inferir 
positivamente sobre a realidade que se apresenta.
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Avançar nos princípios da Educação Integral de maneira a qualificá-la em seus aspectos formativos; quer 
humanos; quer cognitivos; é o caminho que a coordenação pedagógica deverá continuar percorrendo para 
efetivar os propósitos da instituição escolar.

4. ANEXO

Fotografia de atividade interdisciplinar realizada na Escolinha Infantil Municipal Alaíde Monteiro, do bairro 
Pôr-do-Sol durante “Semana do Brincar” com a participação dos professores: Valdinéia Machado Porto 
Borowski, de Língua Portuguesa e Rúbia Rodrigues Gomes, de Educação Física e estudantes do 9º ano.
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ESTIMULAÇÃO DA CONSCIÊNCIA CORPORAL 
ATRAVÉS DA PSICOMOTRICIDADE E DE PRÁTICAS MOTORAS

Fabiane Fabro¹, Jaciane Rech² e Mariane Maria Schons³

Resumo: A psicomotricidade está associada a afetividade e a personalidade, contribuindo para o desenvolvimento das 
habilidades motoras. O projeto objetivou estimular a consciência corporal através de práticas psicomotoras de crianças 
da Educação Infantil de 4 anos. As atividades foram realizadas semanalmente com duas turmas. As aulas foram divididas 
em três blocos: um de circuito de tarefas, outro de percurso de obstáculos e o terceiro de exploração de materiais. Os 
resultados foram analisados separadamente e também no seu total, como instrumento se utilizou a Bateria Psicomotora 
de Fonseca e Estágios de Desenvolvimento de Gallahue e Ozmun. Observou-se mudanças significativas em todos os 
aspectos analisados. Concluiu-se que a estimulação psicomotora pode influenciar positivamente o desenvolvimento 
da consciência corporal de crianças nessa faixa etária, evidenciando a percepção da qualidade dos seus movimentos 
através de atividades lúdicas.

Palavras-chave: Educação Infantil, desenvolvimento, psicomotricidade.

INTRODUÇÃO

Cada vez mais se recomenda que os jogos e as brincadeiras ocupem um lugar de destaque no programa 
escolar da Educação Infantil. Segundo o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil-
vol.3 (BRASIL, 2002), os gestos possuem um papel importante na expressão de sentimentos e em sua 
comunicação. Fica evidente a necessidade de proporcionar experiências significativas no que diz respeito 
à sensibilidade corporal. O corpo é um “veículo” expressivo, ou seja, os movimentos envolvem condições 
importantes que auxiliam as crianças a desenvolverem a consciência corporal.

Atualmente, segundo Barros (2004), a Educação Infantil assume sua verdadeira função: a de educar para a 
transformação das crianças como seres capazes de transformar a cultura. Partindo desse prisma, o termo 
infância ganha uma nova amplitude, a de uma vivência significativa de valorização da prática corporal. 
Através de brincadeiras e diversas experiências motoras a criança descobre o mundo e se torna capaz de 
fortalecer de forma equilibrada todo o sistema locomotor. 

Relacionando assim a estimulação motora e a psicomotricidade com a consciência corporal e lembrando 
que é na fase da Educação Infantil que a criança tem o maior desenvolvimento da mesma, justifica-se 
a importância desse estudo. Tendo em vista que com as aulas previstas para o mesmo será possível 
enfatizar o aprimoramento das diferentes habilidades relacionadas com a consciência corporal. De acordo 
com Bassedas (1991), a principal conquista da criança na etapa da Educação Infantil, em relação ao seu 
esquema corporal, está no movimento e nas ações que realiza chegando ao conhecimento do seu corpo e 
de suas possibilidades.

Lima (2008) relata que a psicomotricidade está associada à afetividade e a personalidade, porque a criança 
utiliza seu corpo para demonstrar o que sente e o que pensa, tornando assim cada movimento essencial 
para a sua interação com o meio ambiente ao qual está inserido. A mesma contribui de maneira expressiva 

1Licenciatura em Educação Física - FSG. Especialização em Psicomotricidade – FSG.
2 Licenciatura em Educação Física – UCS. Especialização em Psicopedagogia Clínica e Institucional – Uninter.
³ Graduação em Pedagogia – UCS. Mestre em Educação – UCS.
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para a formação e estruturação do esquema corporal e tem como objetivo principal incentivar a prática do 
movimento em todas as etapas da vida de uma criança. Por meio das atividades, as crianças, além de se 
divertirem, criam, interpretam e se relacionam com o mundo em que vivem.

Toledo (2008) cita que desde cedo a criança começa a se perceber como sujeito adquirindo a consciência 
do próprio corpo para se desenvolver, se organizando no espaço, sabendo se posicionar e diferenciando-
se do outro. A consciência corporal está ligada a autonomia, que Freire (2003) acredita estar no fato de 
experienciar o desenvolvimento e o conhecimento do seu corpo, a cada dia, em diversificadas situações de 
autonomia. 

Mastroianni (2005) afirma que a estimulação do esquema corporal torna o corpo da criança um ponto de 
referência básico para o aprendizado de todos os conceitos indispensáveis para a alfabetização, que ocorre 
assim que o aluno passa da fase da Educação Infantil.

O artigo busca refletir sobre a importância de estimular a consciência corporal através de práticas 
psicomotoras de crianças de Educação Infantil. Nesse sentido, este estudo traz resultados sobre as 
mudanças significativas no desenvolvimento das crianças com o estímulo da psicomotricidade, a partir da 
reflexão e análise dos dados das atividades propostas para 28 crianças de turmas de Educação Infantil da 
Rede Municipal de Caxias do Sul.

A PSICOMOTRICIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL

De acordo com Ferreira Neto (2001), a motricidade tem como campo de intervenção a consciência e o 
domínio do corpo, que considera as ações do indivíduo em relação a ele próprio e a consciência, ajustamento 
e domínio do corpo em deslocamento e manipulação de objetos e por fim, a exploração das possibilidades 
de comunicação com o outro. Ainda de acordo com o autor, é o movimento que permite à criança encontrar 
um conjunto de relações entre o sujeito, os objetos e o espaço, necessários ao seu desenvolvimento motor 
e também psicomotor.

Barros (2004)  ainda afirma que na Educação Infantil a dimensão subjetiva do movimento deve ser contemplada 
e acolhida em todas as situações do dia-a-dia, possibilitando que a criança utilize gestos, posturas e ritmos 
para se expressar e se comunicar. Com essa experiência cada criança começa a se perceber como sujeito, 
sabendo se posicionar, diferenciando-se do outro, adquirindo consciência corporal para se desenvolver e 
se organizar no espaço. Crianças de três a sete anos estão na etapa do corpo descoberto, ou seja, estão 
prontas para se reconhecer e ampliar seus conhecimentos.

METODOLOGIA

Este estudo se delineia como uma pesquisa qualitativa, constituindo-se em um estudo de caso a partir 
da observação da interação em atividades para estimular a consciência corporal por meio de práticas 
psicomotoras de crianças da Educação Infantil. De acordo com Yin (2005, p. 32), o estudo de caso é um 
estudo empírico que investiga um fenômeno atual dentro do seu contexto de realidade, quando as fronteiras 
entre o fenômeno e o contexto não são claramente definidas e no qual são utilizadas várias fontes de 
evidência.

O estudo foi realizado com 26 crianças que frequentam uma escola Municipal de Ensino Fundamental em 
Caxias do Sul. As mesmas tem entre 4 e 5 anos de idade e são crianças de duas turmas de Educação 
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Infantil da mesma escola. As professoras responsáveis pela execução e organização das tarefas eram as 
professoras referência e a professora de Educação Física, que puderam durante outros momentos além do 
específico citado, dar continuidade às atividades e também realizar outras complementares.

As atividades das aulas foram divididas em três blocos, sendo um de circuitos de tarefas, outro de percursos 
de obstáculos e o terceiro de exploração de materiais. Em cada semana foi executado um dos blocos 
de acordo com o objetivo planejado, sendo que nas duas próximas semanas foram realizados os blocos 
seguintes enfatizando-se a mesma habilidade da anterior. 

As atividades eram desenvolvidas uma vez por semana, com duração de 50 minutos, sendo divididos em 
quatro partes, sendo a primeira parte preparação do material com duração de 10 minutos, segunda parte, 
combinações iniciais, com duração de 5 minutos, terceira parte, denominada como principal, prática das 
atividades propostas com duração de 30 minutos, e por fim, a avaliação, com duração de 5 minutos. Para a 
execução das atividades foram utilizados inúmeros materiais, dentre eles, bolas, arcos, cordas, colchonetes, 
giz, pneus, papeis de diferentes tamanhos e cores e etc. Fez-se uso também de diferentes locais para a 
realização das mesmas, tornando-as mais produtivas e cativantes.

O estudo realizou-se, a partir da Avaliação do Esquema Corporal, com a Bateria Psicomotora (BPM) de 
Fonseca (1995) e dos Estágios do desenvolvimento motor citados por David Gallahue (2001). As mesmas 
foram desenvolvidas através de observação e testes específicos antes e após o período de realização das 
sessões de psicomotricidade e práticas motoras.

A Bateria Psicomotora (BPM) de Fonseca (1995) tem por objetivo analisar o esquema corporal das crianças. 
A partir dos testes de esquema corporal torna-se possível detectar deficit funcionais em relação ao mesmo, 
ou substanciar a sua ausência, em termos psicomotores, cobrindo a integração sensorial, perceptiva e 
motora. Os testes do esquema corporal estão divididos nos seguintes tópicos: noção do Eu, consciência 
corporal, reconhecimento direita-esquerda, percepção corporal, autoimagem e condutas de imitação. 

Cada um dos 5 subfatores que constituem a BPM para a conduta do esquema corporal são definidos 
em termos psiconeurológicos. Em todos os subfatores o nível de realização é medido numericamente 
da seguinte forma: Cotação 1 Ponto (Apraxia) que indica ausência de resposta, realização imperfeita, 
incompleta, inadequada e descoordenada (muito fraco e fraco), disfunções incidentes e óbvias; Cotação 2 
Pontos (Dispraxia) que demonstra  realização fraca com dificuldade de controle e sinais desviantes (fraco, 
disfunções ligeiras); Cotação 3 Pontos (Eupraxia) que relata realização completa, adequada e controlada 
(Bom, disfunções indiscerníveis); Cotação 4 Pontos (Hiperpraxia) indicando realização perfeita, precisa, 
econômica e com facilidade de controle (excelente, ótima).

Com base na pontuação a BPM caracteriza de 18 a 20 pontos como superior; de 15 à 17 pontos como bom; 
de 10 à 14 pontos como normal; de 06 à 09 pontos como dispráxico e de 01 à 05 pontos como deficitário.

Os Estágios do desenvolvimento, citados por Gallahue e Ozmun (2001), citam que as habilidades motoras 
fundamentais tem início aos dois anos, onde se encontram na fase dos movimentos rudimentares. Essa fase 
é a base para o refinamento das habilidades motoras fundamentais, que dentro do desenvolvimento infantil é 
o estágio mais importante, pois determina o futuro motor do indivíduo. A fase dos movimentos fundamentais 
(entre 3 e 6 anos), representa um período em que a criança está ativamente envolvida na exploração e 
experimentação das capacidades motoras. 

De acordo com Gallahue e Ozmun (2001), as habilidades motoras fundamentais podem ser divididas em 
três categorias:

Habilidades Locomotoras: caminhar, correr, saltar – indicam uma mudança de localização do corpo em 
relação a um ponto fixo;

Habilidades Manipulativas: arremesso, recepção, chutes – movimentos de manipulação motora;
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Habilidades Estabilizadoras: rolo de frente e costas, equilíbrio em um só pé – movimentos que necessitam 
de algum grau de equilíbrio.

Para avaliar os alunos foram realizadas filmagens de uma habilidade motora de locomoção, uma habilidade 
de manipulação e uma habilidade de estabilização. As filmagens foram realizadas no início do período letivo, 
ao final do primeiro e do segundo semestre. Através das filmagens foi possível analisar cada habilidade 
isoladamente, facilitando assim a disposição em cada estágio.

Os estágios de desenvolvimento, segundo Gallahue e Ozmun (2001) são Estágio Inicial, Estágio Elementar 
e Estágio Maduro. Neste estudo optamos por analisar uma habilidade estabilizadora (rolo de frente), uma 
habilidade de locomoção (corrida) e uma habilidade de manipulação (chute).

Ao finalizar a primeira parte do projeto, as famílias foram convidadas a responder um questionário de 5 
perguntas (anexo I), nas quais abordamos a mudança no comportamento da criança em relação ao respeito 
às regras e no que tal fato gerou mudanças no convívio familiar e na comunidade. Em um segundo momento, 
convidamos novamente as famílias para participarem de uma tarde na escola, para vivenciarem uma sessão 
de atividades desenvolvidas ao longo do estudo. Os pais e familiares puderam observar e participar de 
dinâmicas (que poderão ser repetidas em casa com as famílias), além de assistir uma breve apresentação 
das atividades que foram realizadas com as crianças durante o semestre. Neste momento, enfatizamos a 
importância da prática motora de qualidade através de brincadeiras para o crescimento e desenvolvimento 
das crianças. Salientamos que além da evolução motora, através destas atividades, as crianças adquirem 
consciência e respeito pelas regras e combinações estabelecidas, bem como, observam melhor questões 
de tempo, rotina e cumprimento aos diferentes limites. Acreditamos que essas são atitudes que podem se 
refletir no ambiente familiar e no convívio social. 

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

A avaliação foi realizada de diferentes  observações, filmagens e testes citados anteriormente. Para estimar o 
nível de consciência corporal de cada criança, no início das aulas, após um semestre e no final do ano letivo 
foram aplicadas 5 itens da BPM- bateria psicomotora de Vítor da Fonseca (anexo II). Os alunos também 
foram observados semanalmente durante as aulas e através de algumas filmagens para compararmos com 
os estágios do desenvolvimento citados por David Gallahue (anexo III).

Segundo o estudo realizado, a seguir, apresentam-se os resultados encontrados através dos itens da 
“Bateria Psicomotora (BPM)”, de Fonseca (1995). Sendo considerado Sentido Cinestésico, Relação Direita 
e Esquerda, Autoimagem, Imitação de Gestos e Desenho do Corpo.

a) Sentido Cinestésico

O Sentido Cinestésico, segundo Fonseca (1995), pertence à somestesia e refere-se à sensibilidade cutânea 
e subcutânea, envolvendo, neste caso, a pesquisa da identificação tátil do corpo, o sentido posicional e o 
sentido do movimento fornecido pelos proprioceptores. Nesse item, a criança deve manter-se de pé, calma 
e tranquila, com os olhos fechados. O observador deve prepará-la e nomear dez pontos táteis.

b) Relação Direita e Esquerda

Fonseca (1995) diz que reconhecimento direita-esquerda integra o fator noção do corpo e a lateralização 
simbólica, a conscientização da linha média do corpo. As tarefas que constituem esse subfator são de 
localização intracorporal para as crianças em idade pré-escolar (4-5 anos). A criança deve oferecer uma 
resposta motora a cada solicitação verbal apresentada pelo observador.
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c) Auto imagem

De acordo com a BPM de Fonseca (1995), a autoimagem envolve a noção do corpo no seu componente 
facial dentro do parâmetro do espaço próprio, ou seja, todo o espaço extracorporal imediato que é possível 
atingir com os braços sem mover os pés. A criança, de olhos fechados, com os braços em extensão lateral, 
as mãos fletidas e os respectivos indicadores estendidos, deve realizar um movimento lento de flexão do 
braço até tocar com a ponta dos dedos indicadores na ponta do nariz. A tarefa deve ser realizada quatro 
vezes, duas com cada mão.

d) Imitação de Gestos

Fonseca (1995) refere-se a Imitação de Gestos Integrando o sentido posicional e o sentido dos movimentos, 
envolvendo simultaneamente a organização perceptivo-manual da criança. Envolve a capacidade de 
percepção, análise, retenção e reprodução de posturas e gestos. Sugere-se à criança que se mantenha de 
pé face ao observador e que observe com muita atenção as quatro posturas e gestos (desenhos no espaço) 
que ele vai realizar. O observador deve realizar, no ar, os desenhos de um coração, um círculo, um quadrado 
e um triângulo. A criança deve repetir.

e) Desenho do Corpo

Fonseca (1995) trás que o desenho do corpo envolve a representação do corpo vivido da criança, refletindo 
o seu nível de integração somatognósica e a sua experiência psicoafetiva. Ou seja, analisa a representação 
do corpo, tanto no aspecto gnósico como simbólico e gráfico. Solicita-se à criança que desenhe o seu corpo o 
melhor que sabe. A criança deve desenhar numa folha e dispor do tempo necessário para realizar o desenho.

Na avaliação das habilidades motoras fundamentais foram realizadas duas filmagens – uma no início do período 
letivo e uma seis meses depois do início do projeto. Assim foi possível analisar cada aluno individualmente 
nas três habilidades elencadas. São elas: rolo de frente (habilidade estabilizadora), corrida (habilidade de 
locomoção) e chute (habilidade de manipulação). 

Para Gallahue e Ozmun (2001) devemos considerar as diferenças entre as crianças, levando em consideração 
o princípio da individualidade de todo o aprendizado, ou seja, o fato de uma criança atingir ou não o estágio 
maduro de uma habilidade depende do ensino e do encorajamento para a prática. 

Partindo deste pressuposto e analisando os resultados obtidos com a avalição, podemos dizer que as sessões 
semanais de Psicomotricidade, junto  às aulas de Educação Física e as intervenções na sala de aula realizadas 
pelas professoras titulares, colaboraram muito para o desenvolvimento motor dessas crianças. Podemos 
verificar que em um pequeno período de tempo, em todas as habilidades avaliadas, mais da metade dos 
alunos que estavam em Estágio Inicial já se encontram no Estágio Elementar ou até mesmo no Maduro.

A habilidade do rolo de frente foi a mais notável de progressos das crianças. No início do projeto tínhamos 9 
alunos que não realizavam o movimento, já, agora, todos eles estão no estágio inicial ou elementar. Lembrando 
que a estabilidade é um aspecto fundamental para o aprendizado de todos os outros movimentos.

Vale ressaltar que a estimulação corporal é fator primordial para que haja o desenvolvimento dessas crianças; 
segundo Gonçalves (2010, p. 87) “O corpo é como porta de entrada e saída da aprendizagem”. Com o 
desenvolvimento corporal na infância, as outras etapas de desenvolvimento incluindo os aspectos emocionais 
e afetivos são beneficiados, já que o processo de desenvolvimento dura a vida toda (GALLAHUE, 2005).

Fonseca (1995) nos mostra a importância da Psicomotricidade na Educação Infantil, quando afirma que é 
uma prática que contribui no pleno desenvolvimento da criança, no ensino-aprendizagem, que favorece os 
aspectos físicos, mental, afetivo-emocional, favorecendo a formação da sua personalidade. Dessa forma, pode-
se afirmar que a Psicomotricidade vem fazendo um diferencial nesta etapa escolar, evidenciando resultados 
claros e concretos. 
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CONSIDERAÇÕE FINAIS

Percebemos com esse estudo que as crianças tiveram mudanças significativas no desenvolvimento motor e 
consciência corporal. No decorrer das aulas foi possível perceber um maior respeito às regras e combinações 
estabelecidas. Uma maior compreensão em relação a rotina diária, respeito e cumprimento aos diferentes 
limites. Importante também destacar que percebemos em diversas atividades grandes evoluções de 
alunos que tinham maiores dificuldades em relação consciência corporal. Percebeu-se que com atividades 
específicas e voltadas a essas necessidades desses alunos, passa-se a ter um melhor desenvolvimento das 
habilidades e da consciência corporal, além de valorizar o brincar e lúdico, fatores essenciais para um bom 
desenvolvimento da criança. 

ANEXOS

1) Houve mudança nas atitudes de seu filho em relação ao cumprimento de regras após o início do projeto?

2) Você acredita que estas mudanças causaram reflexo na família e na comunidade?

3) Seu filho passou a respeitar melhor a rotina proposta em sua casa?

4) Houve mudanças em relação ao respeito à limites pré estabelecidos pela família?

5) Essa mudança melhorou o seu convívio nos diferentes grupos à qual pertence? (igreja, clube, rua)

Anexo I

A Bateria Psicomotora (BPM) de Fonseca (1995) tem por objetivo analisar o esquema corporal das crianças. A partir 
dos testes de esquema corporal torna-se possível detectar déficits funcionais em relação ao mesmo, ou substanciar a 
sua ausência, em termos psicomotores, cobrindo a integração sensorial, perceptiva e motora. Os testes do esquema 
corporal estão divididos nos seguintes tópicos: noção do Eu, consciencialização corporal, reconhecimento direita-
esquerda, percepção corporal, autoimagem e condutas de imitação. 

Cada um dos 5 subfatores que constituem a BPM para a conduta do esquema corporal são definidos em termos 
psiconeurológicos. Em todos os subfatores o nível de realização é medido numericamente da seguinte forma: Cotação 
1 Ponto(Apraxia) que indica ausência de resposta, realização imperfeita, incompleta, inadequada e descoordenada 
(muito fraco e fraco), disfunções excedentes e óbvias; Cotação 2 Pontos(Dispraxia) que demonstra realização fraca com 
dificuldade de controle e sinais desviantes (fraco, disfunções ligeiras); Cotação3 Pontos(Eupraxia) que relata realização 
completa, adequada e controlada (Bom, disfunções indiscerníveis); Cotação 4 Pontos (Hiperpraxia) indicando realização 
perfeita, precisa, econômica e com facilidade de controle (excelente, ótima).

Com base na pontuação a BPM indica que de 18 a 20 pontos fica caracterizado como superior; de 15 à 17 pontos: 
caracterizado como bom; de 10 à 14 pontos: caracterizado como normal; de 06 à 09 pontos como dispráxico e de 01 à 
05 pontos como deficitário.

Os subfatores estão cotados da seguinte forma: No Sentido Cinestésico a criança terá pontuação “1” se nomeia apenas 
um a três pontos táteis, com sinais vestibulares bem marcados a demonstrar desintegração somatognósica, confusão 
cinestésica geral ou agnosia digital;“2” Se nomeia quatro a seis dos pontos táteis, evidenciando sinais difusos óbvios 
(abre os olhos, verbaliza intensamente, tiques, gesticulações, instabilidade, etc);“3” Se nomeia sete a nove dos pontos 
táteis, evidenciando ligeiros sinais difusos;“4”Se a criança nomeia todos os pontos táteis da prova ou dez a doze, sem 
evidenciar sinais difusos; realização perfeita, precisa e com facilidade de controle e segurança.
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No Reconhecimento Direita-Esquerda a criança atinge a pontuação “1” se não realiza as tarefas ou se realiza uma ou 
duas ao acaso, demonstrando marcada hesitação e confusão na identificação nas partes do seu corpo; “2” Se não 
realiza duas ou quatro das tarefas, revelando uma hesitação e uma confusão permanente; “3” Se a criança realiza três 
ou seis tarefas, evidenciando ligeiras hesitações e confusões;“4” Se realiza as quatro ou oito tarefas de forma perfeita 
e precisa.

Na Autoimagem, tem a pontuação “1” se não acerta ou se acerta uma vez na ponta do nariz (significativos desvios) 
com movimentos dismétricos e tremores na fase final; “2” Se a criança acerta uma ou duas vezes (um pouco acima 
ou à baixo) da ponta do nariz, com movimentos dismétricos e hipercontrolados, revelando ligeiros sinais discrepantes 
em termos de lateralização; “3” Se falhar uma ou duas vezes, mantendo um movimento adequado e controlado sem 
manifestar outros sinais disfuncionais; “4” Se a criança toca quatro vezes exatamente na ponta do nariz, com movimento 
preciso.

Na Imitação de Gestos a criança atinge a pontuação “1” se não reproduz nenhuma das figuras ou uma das quatro 
com distorções perceptivas, dismetrias e tremores; “2” Se reproduz duas das quatro figuras com distorções de forma, 
proporção e angularidade, sinais de dismetrias e hesitações; “3” Se reproduz três das quatro figuras com ligeiras 
distorções de forma, proporção e angularidade (imitação aproximada); “4” Se reproduz com perfeição, precisão e 
acabamento, suavidade e coordenação recíproca as quatro figuras espaciais (imitação exata).

No Desenho do Corpo a criança tem a pontuação “1” se não realiza o desenho ou se realiza um desenho desintegrado 
e fragmentado, sem vestígios de organização gráfica e praticamente irreconhecível; “2” Se realiza um desenho 
exageradamente pequeno ou grande, pré-geometrizado em formas e proporções, com pobreza significativa de 
pormenores anatômicos; “3” Se realiza um desenho completo, organizado, simétrico, geometrizado, com pormenores 
faciais e extremidades, podendo apresentar distorções mínimas; “4” Se realiza um desenho graficamente perfeito, 
proporcionado, rico em detalhes anatômicos, etariamente dentro dos parâmetros da escala e com disposição espacial 
correta.

Anexo II

As habilidades motoras fundamentais tem início aos dois anos, onde se encontram na fase dos movimentos rudimentares. 
Essa fase é a base para o refinamento das habilidades motoras fundamentais, que dentro do desenvolvimento infantil 
é o estágio mais importante, pois determina o futuro motor do indivíduo. A fase dos movimentos fundamentais (entre 
3 e 6 anos), representa um período em que a criança está ativamente envolvida na exploração e experimentação das 
capacidades motoras. 

De acordo com Gallahue e Ozmun (2001), as habilidades motoras fundamentais podem ser divididas em três categorias:

Habilidades Locomotoras: caminhar, correr, saltar – indicam uma mudança de localização do corpo em relação a um 
ponto fixo;

Habilidades Manipulativas: arremesso, recepção, chutes –movimentos de manipulação motora;

Habilidades Estabilizadoras: rolo de frente e costas, equilíbrio em um só pé – movimentos que necessitam de algum 
grau de equilíbrio;

Para avaliar os alunos serão realizadas filmagens de uma habilidade motora de locomoção, uma habilidade de 
manipulação e uma habilidade de estabilização. As filmagens serão realizadas no início do período letivo, ao final do 
primeiro e do segundo semestre. Através das filmagens é possível analisar cada habilidade isoladamente, facilitando 
assim a disposição em cada estágio.

Os estágios de desenvolvimento, segundo Gallahue e Ozmun (2001) são Estágio Inicial, Estágio Elementar e Estágio 
Maduro. Neste projeto optamos por analisar uma habilidade estabilizadora (rolo de frente), uma habilidade de locomoção 
(corrida) e uma habilidade de manipulação (chute). Para a classificação em um dos estágios é utilizada a seguinte 
sequência:



Sequência de desenvolvimento para Rolamento do Corpo

Estágio Inicial

1. Cabeça entra em contato com a superfície; 

2. O corpo curvado em posição “C” solta; 

3. Inabilidade para coordenar o uso dos braços; 

4. Não consegue rolar para trás ou para as laterais; 

5. Curva-se para a posição “L” e depois rolar para a frente.

Estágio Elementar

1. Depois de rolar para a frente, as ações parecem segmentadas; 

2. Cabeça conduz a ação em vez de inibi-la; 

3. Topo da cabeça ainda toca a superfície; 

4. Corpo em posição “C” apertada no início do rolamento; 

5. Curva-se para posição “L” ao completar o rolamento; 

6. Auxilio das mãos e dos braços sem técnica, 

mas fornecendo um ligeiro impulso; 

7. Pode executar apenas um rolamento de cada vez.

Estágio Maduro

1. A cabeça conduz a ação; 

2. Parte de trás da cabeça toca na superfície levemente; 

3. O corpo permanece em “C” durante todo o movimento; 

4. Braços auxiliam na realização da força; 

5. O impulso do movimento leva a criança a posição inicial; 

6. Pode executar rolamentos consecutivos controlados;

Dificuldades de desenvolvimento
A. A cabeça toca na superfície com força;
B. Falha em curvar suficiente o corpo;
C. Inabilidade de empurrar o corpo com os braços;
D. Empurrar o corpo com um só braço;
E. Falha em manter-se em posição fletida;
F. Inabilidade de executar rolamentos consecutivos;
G. Sentir tonturas; 
H. Falha em fazer o rolamento em linha reta; 
I. Impulso insuficiente para completar o rolamento
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Sequência de desenvolvimento para corrida

Estágio Inicial

1. Jogo de pernas pequeno, limitado;

2. Passos largos, irregulares e rígidos;

3. Fase aérea não observável;

4. Extensão incompleta da perna de apoio;

5. Movimento curto e rígido com graus variados de flexão do cotovelo;

6. Braços tendem a balançar em direção externa e horizontalmente

7. Balanço da perna tende para fora do quadril;

8. Balanço do pé com dedos para fora;

9. Base de apoio larga;

Estágio Elementar

1. Aumento da extensão da passada, do balanço do braço e da velocidade;

2. Fase aérea limitada, mas observável;

3. Extensão mais completa da perna de apoio no impulso;

4. Aumento da oscilação do braço;

5. Balanço horizontal do braço reduzido no movimento para trás;

6. Pé de trás cruza a linha mediana da altura;

Estágio Maduro

1. Máximo da extensão da passada e de sua velocidade;

2. Fase aérea definida;

3. Extensão completa da perna de apoio;

4. Coxa de trás paralela ao solo;

5. Oscilação vertical dos braços em oposição às pernas;

6. Braços dobrados em ângulos aproximadamente retos;

7. Mínima ação de rotação do pé e da perna de trás;

Dificuldades de Desenvolvimento

A. Oscilação do braço inibida ou exagerada;

B. Braços cruzam a linha mediana do corpo;

C. Colocação imprópria do pé;

D. Inclinação exagerada do tronco para a frente;

E. Braços com movimentos pesados nas laterais ou rígidos para manter equilíbrio;

F. Giro do tronco;

G. Cadência rítmica pobre;

H. Apoio do pé inteiro no solo;

i. Pé ou perna irregularmente virados para dentro ou para fora;
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Sequência de desenvolvimento para Chute

Estágio Inicial

1. Movimentos são restritivos durante a ação de chute;

2. Tronco permanece ereto;

3. Braços são usados para manter equilíbrio;

4. Movimento para trás da perna que chuta é limitado;

5. Inclinação para a frente é curta: há pequeno acompanhamento da bola;

6. Criança chuta “na” bola em vez de chutá-la tangencialmente à frente e acompanhá-la;

7. Ação de empurrão é predominante em vez de batida;

Estágio Elementar

1. Movimento preparatório para trás é centrado no joelho;

2. Perna do chute tende a manter-se inclinada durante todo o chute;

3. Acompanhamento da bola é limitado ao movimento do joelho para frente;

4. Um ou mais passos deliberados são dados em direção à bola;

Estágio Maduro

1. Braços oscilam em oposição um ao outro durante a ação de chute;

2. Tronco se inclina na cintura durante o acompanhamento;

3. Movimento da perna que chuta se inicia no quadril;

4. Perna de sustentação se inclina levemente ao contato;

5. Aumenta a extensão da oscilação da perna;

6. Acompanhamento é alto; pé de sustentação se eleva sobre os dedos ou deixa a superfície totalmente;

Dificuldades de Desenvolvimento
A. Inclinação para trás restrita ou ausente;
B. Falha ao dar passo à frente com a perna oposta;
C. Tendência de perder equilíbrio;
D. Inabilidade de chutar com qualquer dos pés;
E. Inabilidade de alterar velocidade da bola chutada;
F. Tocar a bola sem acompanhá-la;
G. Oposição dos braços e pernas insuficientes;
H. Falha ao usar uma conjunção de forças pelo corpo para contribuir com a força do chute;
I. Falha ao entrar em contato com a bola ou a perde completamente (os olhos não estão atentos na bola);
J. Falha em se posicionar a uma distância adequada (falha ao acompanhar o movimento durante o chute na produção da força);
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FERMINO SUSTENTÁVEL1

Caren Cristina Sasset2, Cristiane Dalla Santa3, Fernando Menegat4, 

Iracema Francine da Silva Pavão5  e Marcia Denise Radünz6

Resumo: Economizar recursos para desenvolver o entorno sustentável tornou-se meta e necessidade mundiais. Diante 
desse cenário, a E.M.E.F. Fermino Ferronatto lançou o projeto Fermino Sustentável, tendo por objetivo implantar práticas 
sustentáveis, de modo a contribuir para a formação de cidadãos conscientes de suas responsabilidades e capazes de 
intervir nos seus espaços de convívio. Discentes da Educação Infantil ao Ensino Fundamental realizaram atividades 
diversificadas como agentes transformadores. Resultados preliminares já apontaram maior preocupação dos alunos 
com a preservação de seus ambientes de convívio.

Palavras-chave: sustentabilidade, preservação, práticas sustentáveis.

1 PONTO DE PARTIDA 

Qualquer discussão que permeie o ensino, atualmente, requer que se leve em consideração o contexto 
social, econômico e cultural em que ocorre. Assim, hoje, mais do que em qualquer outra época, discutir 
acerca do assunto Sustentabilidade, torna-se emergente e necessário.

À escola cabe perceber os sintomas da contemporaneidade, acolher esse novo tempo e alinhar sua proposta 
e prática pedagógicas, flexibilizando conteúdos e desenvolvendo habilidades e competências voltadas para 
o refinamento do olhar crítico. 

Ao observar-se a rotina escolar da qual os autores fizeram7 parte, no ano de 2015, chamou a atenção o 
desperdício de alimentos servidos na merenda, os restos de papéis que enchiam as lixeiras da maioria 
das salas de aula diariamente ao final de cada turno, o esquecimento frequente das luzes acesas e das 
torneiras abertas, entre outros. Nos momentos de reuniões pedagógicas, angústias e preocupações sobre 
tais atitudes eram recorrentes. 

A partir disso, foram levantados os questionamentos: Tais atitudes se constituem comodismo ou falta 
de conhecimento, por parte dos alunos? Até que ponto os professores, em seu fazer pedagógico, não 
conseguiram atingir os educandos a ponto de promoverem mudanças em seus comportamentos? E, 
pensando além dos muros escolares: A família, que papel tem nisso tudo?. 

Diante desses indicativos, o corpo docente da Escola Municipal de Ensino Fundamental Fermino Ferronatto 
preocupou-se em implantar práticas sustentáveis e lançou, então, o Projeto Fermino Sustentável. 

1 Artigo elaborado a partir do projeto anual da E.M.E.F. Fermino Ferronatto: Fermino Sustentável. Apresentação oral realizada no Semi-
nário ConVersAções Pedagógicas/2015, da Secretaria Municipal da Educação de Caxias do Sul. emferminoferronatto@caxias.rs.gov.br
2 Mestra em Educação. Especialização em Educação - Ênfase Alfabetização.  Licenciatura em Pedagogia – Anos Iniciais e Matérias Ped-
agógicas do Ensino Médio. Coordenadora Pedagógica da E.M.E.F.Fermino Ferronatto.
3 Especialização em Alfabetização e Letramento-Uninter. Licenciatura em Letras e Licenciatura em Computação-UCS. Professora do 
terceiro ano do Ensino Fundamental da E.M.E.F. Fermino Ferronatto. 
4 Especialização em  Gestão do Trabalho Pedagógico. Licenciatura em História-UCS. Professor de Tecnomídias da E.M.E.F. Fermino 
Ferronatto.
5 Especialização em Educação Infantil e Ludicidade. Licenciatura em Matemática-UNISINOS. Professora de Ciências da Natureza da 
E.M.E.F. Fermino Ferronatto.
6 Especialização em Psicopedagogia. Licenciatura em Pedagogia-UFPel. Professora do terceiro ano do Ensino Fundamental da 
E.M.E.F. Fermino Ferronatto.  
7 A maior parte dos autores ainda faz parte do corpo docente da escola em questão.
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Partindo-se da definição do assunto, segundo o Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa (FERREIRA, 2004, 
p. 1902), “sustentável. [Do lat. sustentabile.] Adj. 2 g. 1. Que se pode sustentar. 2.Capaz de se manter mais 
ou menos constante, ou estável, por longo período”. Embora, atualmente, o conceito de sustentabilidade 
esteja fortemente ligado à questão da preservação do meio ambiente, seu entendimento é muito mais amplo, 
pois deve atender às “necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras 
atenderem às suas próprias necessidades” (O DESENVOLVIMENTO..., 2015).

Assim sendo, foram definidas como prioridades para a sensibilização dos alunos e da comunidade escolar 
o investimento em reflexões sobre o assunto Sustentabilidade e o desenvolvimento de ações capazes de 
mobilizar temas com recortes diferentes sobre o mesmo assunto. Ainda na fase de definição do escopo do 
projeto, optou-se por evidenciar que, embora seja uma meta mundial a busca de novas formas que garantam 
a economia de recursos para o desenvolvimento do entorno sustentável, o trabalho a ser desenvolvido 
deveria privilegiar o microespaço, ou seja, a comunidade escolar.

2 NOSSO CAMINHO

Durante o período de junho a outubro de 2015, e, tendo como público alvo a comunidade escolar, os 
professores da Educação Infantil ao 9º ano do Ensino Fundamental da E.M.E.F. Fermino Ferronatto realizaram 
diversas ações interdisciplinares com o intuito de aproximar o estudante do assunto Sustentabilidade. 
Dentre os objetivos do projeto, destacaram-se: contribuir para a formação de cidadãos conscientes de suas 
responsabilidades individuais e capazes de intervir nos seus espaços de convívio (familiar, escolar, da rua 
e do bairro onde vivem); mobilizar os sujeitos que compõem a comunidade no sentido de perceberem que 
podem se tornar agentes transformadores de melhorias dos locais que frequentam; e promover reflexões 
com os alunos e com a comunidade acerca dos benefícios econômicos e sociais de práticas sustentáveis. 

A seguir, serão apresentadas breves descrições das principais atividades desenvolvidas ao longo dos meses 
e a forma escolhida para realizar a culminância do projeto.

A Educação Infantil e os Anos Iniciais do Ensino Fundamental foram sensibilizados para o tema através do 
vídeo “Um plano para salvar o planeta”, da Turma da Mônica. No vídeo, de forma didática, são explicados os 
3Rs8 – reduzir, reutilizar, reciclar.

Os alunos da Educação Infantil e dos 1os anos do Ensino Fundamental registraram o filme através de 
modelagem, confeccionaram painel e jogos pedagógicos utilizando sucatas, trabalharam com músicas e 
contação de histórias diversas. Além disso, criaram personagens com caixas de leite longa vida (ovelhas, 
monstros, jacarés, etc.), carrinhos de Fórmula 1, fantoches de jornal, centopeias com caixas de ovos, painéis, 
quebra-cabeças de animais (também com caixas de leite longa vida) e organizaram o Cantinho da Cozinha, 
que foi composto por geladeira, fogão e pia, criados com caixas de papelão e outras sucatas. 

Os segundos anos optaram pela temática “Alimentação”. Trabalharam com o livro literário: “O chá das dez”, 
de Celso Sisto. Desenvolveram atividades de compreensão e ilustração do texto em duplas e em grupos. 
Realizaram na escola a culinária de chás com cascas de alimentos que normalmente são descartadas e 
cada família foi incentivada a seguir uma receita na qual havia o aproveitamento de alimentos. As crianças 
relataram como havia sido a experiência em casa e confraternizaram com os colegas, oferecendo provas 
dos alimentos preparados. Após, foi montado o painel com fotos do chá, foi estudada a estrutura textual do 
gênero receita, em especial a do bolo de casca de banana. Essa última receita também foi realizada em sala 
de aula. Estudou-se, ainda, a pirâmide alimentar; os alimentos saudáveis e não saudáveis, o desperdício 
alimentar, a origem dos alimentos e a problemática da obesidade infantil. 

8 Para os alunos dos Anos Iniciais, até o quarto ano, foram abordados os 3Rs. Já, para os demais alunos, optou-se pelo trabalho com os 
5 Rs. 
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Os terceiros e quartos anos entrevistaram os pais a respeito da reciclagem, organizaram um ambiente 
sustentável dentro da própria escola, criando uma sala de estar com pufes cuja base eram garrafas pet, 
estantes com caixas de madeira e papelão e tapetes produzidos com materiais alternativos. Além disso, o 
corredor foi ornamentado com um painel confeccionado com tampinhas e que expressava os ensinamentos 
acerca dos 3 Rs. Todos os materiais utilizados foram arrecadados junto à comunidade escolar e armazenados 
ao longo de meses na escola. Durante o processo, os alunos puderam participar de uma palestra realizada 
pela Companhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul (CODECA), demonstrando a importância da parceria 
do poder público junto ao universo escolar em prol de uma cidade e de um mundo mais sustentável. Ainda, 
pesquisaram acerca dos tipos de poluição, apropriaram-se de textos narrativos e informativos sobre a 
poluição, o desmatamento e o reflorestamento, bem como sobre a produção de papel, além de curiosidades 
sobre desmatamento e a importância da reciclagem de papel e do descarte adequado de resíduos produzidos 
no ambiente escolar, em especial, na sala de aula. 

Nos quintos anos, para introduzir o tema, foi exibido o filme “Wall-E” e realizada uma análise da situação 
atual do planeta, direcionando para a escola, comunidade, família. Foram trabalhados os conceitos dos 
5 Rs (repensar, reduzir, recusar, reutilizar e reciclar). Outras atividades realizadas foram a pesagem 
e análise dos resíduos produzidos pela família num determinado período, pesquisa sobre o tempo de 
decomposição de alguns materiais (papel, latinhas, garrafa pet, embalagens de leite, chiclé, cigarro, vidro), 
classificação dos lixos em orgânico e seletivo e de materiais que podem ou não ser reaproveitados, relatos 
de atitudes que fazem mal ao ambiente e oficina de brinquedos com materiais reaproveitáveis (vai e vem, 
bilboquê, dominó, cinco marias, jogo de argolas, pé de lata, jogo da velha) para utilização no recreio. Além 
disso, foi elaborado um teatro sobre a temática e uma oficina com a técnica de papietagem9. Trabalhou-se, 
ainda, com o filme “Ilha das Flores”, que foi importante para fazer comparativos entre a comunidade porto-
alegrense apresentada no vídeo e a dos alunos. 

Os Anos Finais do Ensino Fundamental realizaram atividades semelhantes, porém organizando-as conforme 
o turno.

No turno da manhã, cada turma teve dois professores responsáveis. Foi organizado um calendário que 
destinou dois períodos semanais, com dias da semana intercalados, para que os professores responsáveis 
trabalhassem com suas turmas, independentemente do seu horário escolar.

Iniciou-se com a aula inaugural, ministrada pelo professor Fernando Menegat, sobre o tema: “Produzindo 
trabalhos científicos”. A seguir, foi organizado o Seminário Interno, para o qual as turmas foram divididas em 
grupos de quatro alunos, com assuntos pré-determinados: água e energia, plástico e papel, e alimentos e 
lixo orgânico. Os grupos deveriam construir um trabalho de acordo com os passos de um trabalho científico, 
a partir da construção de um projeto de pesquisa. O trabalho deveria ser apresentado para a turma. Junto 
a ele, solicitou-se a apresentação de uma música (parodiada ou não), um cartaz (em formato de pôster), 
uma escultura (de acordo com o tema de seu trabalho), uma marca para o projeto, duas fotos demonstrando 
atitudes corretas com o meio ambiente e duas fotos demonstrando atitudes incorretas com o meio ambiente. 
Os trabalhos foram avaliados pelos professores responsáveis pela turma, a partir de critérios previamente 
estabelecidos. Em cada turma foi escolhido um trabalho, o qual foi apresentado no Sábado Pedagógico10, 
dia eleito para a culminância do projeto, junto à comunidade escolar.  

As fotografias entregues foram organizadas em formato de painel, intitulado: “Atitudes certas e erradas com 
relação ao meio ambiente”.

No componente curricular de Língua Portuguesa, foi montado o “Livro da Sustentabilidade”, com produções 
de textos dos alunos dos oitavos e dos nonos anos, enfatizando a argumentação. 

9 Papietagem é uma técnica artesanal em que se utiliza papel recortado e cola para dar forma a uma escultura ou objeto.
10 O Sábado Pedagógico foi realizado no dia 06 de outubro de 2015. Foi o momento em que a escola recebeu a comunidade escolar 
para realizar a mostra dos trabalhos referentes ao projeto.
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Além disso, os alunos participaram dos passeios de estudo: Caminhos do Lixo11 (COMPANHIA DE 
DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL, c2008) e Caminho das Águas12 (SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTO, 2015) e enviaram trabalhos para o do Concurso Calendário Ecológico13 (CAXIAS DO 
SUL, c2015). 

A avaliação foi realizada no segundo e no terceiro trimestres. No segundo trimestre, quanto ao processo e 
no terceiro quanto ao resultado final. Cada componente curricular considerou o projeto um instrumento de 
avaliação.

Os Anos Finais do turno da tarde deram início ao projeto com o workshop: “O que é projeto? Pesquisa? 
e Trabalho Científico?”, seguido de Seminário Interno nas turmas. Cada turma recebeu um tema pré-
determinado pelo grupo de professores: alimentos, vidro, plástico e papel. Os professores responsáveis 
organizaram cada turma em quatro grupos e passaram as orientações do seminário, auxiliando na pesquisa 
e construção do material. Os grupos apresentaram os resultados das pesquisas em suas salas de aula, num 
tempo de dez minutos, no qual não foi permitida a leitura e era obrigatória a utilização de um recurso visual 
para a apresentação. Feito isso, os alunos passaram a organizar os materiais recicláveis e confeccionaram 
produtos para a organização das salas temáticas, no Sábado Pedagógico. Cada turma teve seu espaço 
para fazer a distribuição do material elaborado (caderno de receitas, sabão caseiro, artesanato, brinquedo e 
caderno reciclável) e breves explicações sobre o processo.

No dia 6 de outubro, de modo a valorizar os trabalhos realizados e socializá-los com a comunidade, a 
escola abriu suas portas, divulgando as principais produções dos alunos e apresentando as aprendizagens 
construídas no período. Foi um momento importante e emocionante, no qual os alunos estiveram engajados 
na disseminação do conhecimento produzido.  Foi possível deparar-se com famílias revendo seus hábitos, 
aprendendo a reciclar o lixo, tendo consciência da importância do não desperdício e demonstrando interesse 
em modificar os ambientes de convívio.

3 EXISTEM POSSIBILIDADES? – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Observar, refletir, questionar e incentivar os alunos para o protagonismo frente ao assunto Sustentabilidade: 
tudo isso foi amplamente trabalhado ao longo do projeto. A atividade de pesquisa gerada ao longo do projeto 
foi importante. Percebeu-se alunos tratando de diferentes temas com propriedade, com embasamento. 
Houve maior conscientização frente ao desperdício de alimentos, água, energia elétrica e sobre a questão 
do reaproveitamento de materiais oriundos da natureza. Os alunos foram capazes de perceber inúmeras 
possibilidades práticas de tornarem-se agentes transformadores da realidade. Como afirma Freire: 

11 O projeto Caminhos do Lixo, realizado pela CODECA, mostra aos estudantes o tratamento dado aos resíduos sólidos urbanos em Caxias 
do Sul. A programação do Caminhos do Lixo inclui visitas as dependências da CODECA, como o setor administrativo e às garagens, a uma 
Associação de Recicladores e ao Aterro Sanitário São Giácomo. O tour se encerra no Museu do Lixo, nos Pavilhões da Festa da Uva. 
12 No roteiro Caminhos da Água, os estudantes aprendem sobre os processos de tratamento da água e do esgoto, dicas de consumo 
inteligente e dados hidrográficos da cidade e do mundo. É organizado pelo SAMAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto. 
13 Concurso de desenhos que ilustrarão o calendário Ecológico do ano subsequente. Promovido pela Secretaria Municipal do Meio Ambi-
ente – SEMMA – que “tem como finalidade fomentar o debate e a informação, além de incentivar a participação individual e coletiva das 
crianças e jovens, a fim de que se percebam como agentes protetores e transformadores do meio ambiente. O concurso é destinado aos 
alunos regularmente matriculados na rede pública ou particular de Ensino Fundamental do Município, correspondendo a três categorias”. 

Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esse que-fazeres se encontram um no corpo do outro. 
Enquanto ensino contínuo buscando, reprocurando. Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago 
e me indago. Pesquiso para constatar, constatando intervenho, intervindo educo e me educo. Pesquiso para 
conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou anunciar a novidade. (FREIRE, 1996, p. 29). 
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Associar o universo escolar ao mundo real foi o verdadeiro propósito do projeto. Quando o conhecimento 
escolar é relacionado ao mundo concreto de crianças e adolescentes, ele passa a ganhar um maior 
significado, conforme esclarece Dewey: 

Pensa-se, com a realização do projeto, que existem possibilidades; é possível despertar nos alunos e na 
comunidade escolar senso crítico e prática consciente frente às inúmeras alternativas relacionadas ao uso 
correto de materiais e às transformações da realidade a partir do respeito à natureza; é possível despertar 
o prazer pela pesquisa científica, buscando-se, através dela, benefícios para a sociedade em que se vive.

Crianças e jovens protagonistas, comunidade engajada, professores comprometidos e a consciência 
ambiental fortalecida é o legado que fica do Projeto Fermino Sustentável.
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Quando a educação é concebida em termos de experiência, uma consideração se destaca em relação às 
demais. Tudo o que é possível ser considerado matéria de estudo, seja aritmética, história, geografia ou 
qualquer uma das ciências naturais, deve derivar de materiais que, originalmente, pertençam ao escopo da 
experiência da vida cotidiana. (DEWEY, 2011, p. 75).
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GENTILEZA SUSTENTÁVEL – RECICLAGEM DE PAPEL 

Lorena Bachi Steffli1, Vera Elenita Medeiros2

Resumo: Com a percepção de que os alunos do último Ano do Ensino Fundamental, apresentam sentimentos de 
luto pela perda de vínculos com a escola, a qual a maioria frequenta desde a Educação Infantil, decidimos intervir, 
amparando os mesmos. Após nos aliarmos à família, esclarecendo-a da travessia de insegurança e falta de perspectivas 
dos mesmos, ampliamos nosso Projeto “Gentileza Sustentável” com a criação de uma oficina de reciclagem de papel 
com um aparato no sentido de prepará-los e fortalecê-los para a sua migração ao Ensino Médio e mercado de trabalho. 
Fechamos parceria com a Fundação Marcopolo, que se encarrega das palestras sobre design, protótipo, recursos 
humanos, marketing, financeiro e produção. Esse conhecimento é experimentado na oficina de reciclagem de papel, 
em turno contrário. Essa oficina, dividida em duas turmas ocupa o espaço do antigo depósito, que foi todo reformado 
pela empresa parceira. Os alunos participam da oficina, usando sua criatividade na elaboração de produtos, além 
de aprenderem a fazer o papel reciclado. Eles também tem a festa de conclusão do ensino fundamental, promovido 
pela empresa parceira, com a participação de seus familiares, gratuita para os participantes da oficina. O sucesso é 
seguro com a adesão da quase totalidade dos alunos, fortalecendo a aproximação das famílias, autoestima, noção de 
cidadania, direitos e deveres na relação com o outro e consequentemente na vida cotidiana.

Palavras-chave: autonomia, sustentabilidade, autoconfiança.

INTRODUÇÃO

Os alunos da último ano do Ensino Fundamental apresentam sentimentos de luto pela perda de vínculos 
com sua escola, a qual muitos frequentam desde a Educação Infantil, às vezes com vínculo mais consistente 
do que com a própria família, que ocupada com a subsistência e com o consumismo, se ausenta ou se distrai 
em momentos decisivos, numa das fases mais críticas do desenvolvimento do adolescente. 

Essa percepção se fortaleceu observando alunos apáticos, sem projetos de vida, apresentando sinais de 
depressão ou agressividade. Buscamos fundamentação através do serviço de psicologia, onde confirmamos 
seu desalento, angústia, sentimentos de perda e desamparo. O luto pela perda de vínculos desencadeia um 
período de desorganização e prostração que levam à melancolia, até que se possa iniciar um trabalho de 
elaboração desta perda, retomando a organização da própria vida (BOWLBY, 1990). A criança que tem em 
sua experiência um modelo seguro de apego vai desenvolver expectativas positivas em relação ao mundo, 
acreditando na possibilidade de satisfação de suas necessidades, às crianças que tem modelos instáveis, 
podem desenvolver expectativas negativas em relação ao mundo. A intensidade dos comportamentos de 
apego vai variar dependendo da severidade das ameaças sentidas e o comportamento é extinto quando as 
condições de segurança e desconforto são novamente atingidas (BOWLBY, 1990). 

Desde 2009, temos um projeto macro, o Projeto Gentileza Sustentável, que relaciona a educação, meio 
ambiente e sustentabilidade na formação de cidadãos conscientes. Ampliamos o projeto com a criação de 
uma Oficina de Reciclagem de Papel, visando ampliar o leque de possibilidades, no sentido de prepará-los 

1 Licenciatura em Ciências e Biologia-UCS. Especialização em Psicopedagogia Clínica-UNIVILLE. Professora da Rede Municipal de 
Ensino de Caxias do Sul. lorena.bachi@hotmail.com
2 Licenciatura em História. Especialização em Ensino da Arte-UCS. Professora da Rede Municipal de Ensino de Caxias do Sul. 
veraelenitam@gmail.com
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e fortalecê-los para a sequência dos seus estudos e construção de um projeto que orientasse a sua vida e 
qualificação futura. Segundo os Referenciais da Educação da Rede Municipal de Ensino de Caxias do Sul 
(CAXIAS DO SUL, 2010): 

Buscamos parceria na maior empresa situada no entorno da escola e através da Fundação Marcopolo/
Projeto Escolas, que objetiva dar suporte e qualificar a educação, atuando em diversas frentes, dentro das 
escolas incluídas no projeto, construímos um programa que norteia todas as ações da escola, voltando-se 
em especial, ao último ano do Ensino Fundamental.

Aliamo-nos à família, esclarecendo-a da travessia de insegurança e falta de perspectivas para os alunos na 
migração ao Ensino Médio e mercado de trabalho, envolvendo também quem está próximo aos mesmos, 
chamando a atenção, para dar suporte às ações da escola, amparando conjuntamente nossos aprendizes 
em suas fragilidades. 

PROJETO RECICLAGEM DE PAPEL

Segundo a Política Nacional da Educação Ambiental, esta deve estar presente em todos os níveis do 
processo educativo, através da construção de valores sociais, habilidades, atitudes e competências visando 
a conservação do meio ambiente, qualidade de vida e sua sustentabilidade (BRASIL, 2016).

Criamos o projeto Reciclagem de Papel em 2013, visando o reaproveitamento de todo o papel descartado na 
escola sob responsabilidade dos alunos do 9º ano, envolvendo a coleta em cada sala de aula, esclarecimento 
da importância de reciclar o papel e a participação nas oficinas para reutilização desse material. Foi um 
grande desafio relacionar educação, reciclagem e meio ambiente proporcionando aos educandos práticas 
educativas, em que pudessem atuar de forma positiva e transformadora. 

Após a definição de uma professora da Rede Municipal para coordenar o projeto, fechamos a parceria com 
a Fundação Marcopolo, para a cedência de profissionais voluntários da empresa que se encarregam de 
palestras sobre design, protótipo, recursos humanos, marketing, financeiro e produção realizadas no turno 
das aulas. Esse conhecimento é praticado na Oficina de Reciclagem de Papel, em turno contrário. Essa 
oficina, dividida em duas turmas ocupa o espaço do antigo depósito, que foi todo reformado pela empresa 
parceira. Os alunos participam da oficina, aprendem a fazer o papel reciclado e usam sua criatividade 
na elaboração de outros produtos com o uso do papel descartado. No segundo ano da Oficina de Papel 
Reciclado, 2014, foi definida a professora Vera Medeiros, também artista plástica, para auxiliar os alunos 
na criação de objetos de arte além do papel reciclado que pudessem ser aproveitadas pela Fundação 
Marcopolo. Em 2015, recebemos a doação de uma máquina de reciclagem de papel de uma microempresa 
de São Marcos. A empresa parceira fez a doação de uma prensa para a qualificação do papel produzido e o 
suporte para a instalação da máquina de reciclagem do papel no espaço da oficina, envolvendo também a 
reforma do espaço, instalação elétrica e hidráulica, entre outros benefícios. 

As oficinas, tem a adesão voluntária dos alunos do 9º ano e os participantes tem como benefício, além de 
todo o aprendizado, a festa de conclusão do ensino fundamental organizada pela Fundação Marcopolo, 
com a participação dos familiares. Esta celebração inclui a alimentação e todo aparato que envolve essa 
festividade, fechando com chave de ouro sua conclusão da vida escolar do Ensino Fundamental, no mais 
precioso rito de passagem, envolvendo as famílias, a escola e a empresa parceira.

Priorizar a qualidade na educação é, portanto, um desafio que precisa ser assumido por todos: comunidade 
escolar, mantenedora e outros órgãos e instituições da sociedade civil. Uma educação de qualidade enfatiza, 
além da construção de conhecimentos, da formação de conceitos e do desenvolvimento de competências e 
habilidades, a constituição de valores e a adoção de atitudes que formam a essência do ser humano.
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É emocionante o processo de criação na Oficina de Reciclagem de Papel, aliado à estética destas criações. 
Os alunos aprendizes mergulham em pesquisas e experimentos na tentativa às vezes pouco exitosa de 
produção, buscando através de experimentos, de erros e acertos, a fórmula ideal para a produção de um papel 
de qualidade e outros produtos que envolvam o papel descartado. Estas vivências enriquecem amplamente 
a autoestima e confiança em si mesmos, pois o aprendizado e o conhecimento embasam sua experiência 
que se torna pessoal e intransferível. Os mesmos se empenham na conscientização da reutilização do papel, 
fundamentando a importância do seu reaproveitamento, buscando através de pesquisa, a metodologia de 
reciclagem e melhores formas de descarte e reutilização.

Realizado o período de pesquisas e fundamentação, passa-se ao período operacional, no qual os alunos 
fazem uso do seu saber teórico, traduzindo-o em prática, através da testagem, de erros e acertos, até 
chegarem as medidas, texturas, cor e espessura ideal. Está feita a alquimia no cérebro e na prática, 
concretizando o saber real. Também são executados cálculos de custos e margem de lucro dos produtos 
criados. Os alunos tornam-se multiplicadores do seu saber, cada sala de aula recebe uma sacola coletora de 
papel, ecobag, recolhida semanalmente e são organizadas pequenas oficinas às séries iniciais, orientando 
a melhor forma de descarte.

Os aprendizes tornam-se sujeitos da sua história de vida e tem consciência do quanto um planejamento e um 
projeto de vida são importantes para fundamentar o sucesso de cada um. A empresa também disponibiliza 
para os alunos interessados do 9º ano, um profissional para o curso de LID e Metrologia, com participação 
voluntária, em turno contrário, com certificação da Escola de Formação Marcopolo, profissionalizando assim, 
nossos alunos concluintes, tornando-os diferenciados e qualificados para o mercado de trabalho.

A mudança de perfil dos alunos é notória, passando da insegurança e falta de perspectivas de vida e de 
confiança num futuro promissor, para a segurança, autoconfiança e alegria de viver. Seu vínculo com a 
família é fortalecido e com a escola torna-se sadio e consolidado, estando todos cientes da sua missão 
cumprida. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Percebemos ampla modificação no perfil dos nossos alunos, que saem da escola em busca dos seus sonhos 
e projetos consolidados, contando com o amparo e o olhar atento da família, que ao concentrar sua atenção 
nos filhos, se aproximam da escola, dos projetos que se tornam objetivos comuns, com ganhos em todos os 
âmbitos. Ao longo dos anos, as famílias se distanciaram da educação dos seus filhos, delegando esta sagrada 
missão à escola, que sentiu drasticamente o peso desta presença essencial. A criação e fortalecimento destes 
projetos, reaproximou a família dos filhos que novamente assumiu seu papel na sociedade, dividindo com a 
escola a responsabilidade de bem conduzir o futuro e sucesso da juventude sob a responsabilidade da escola 
e de todos.

Os nossos aprendizes se tornam pessoas felizes, constroem projetos de vida, qualificam o foco e a atenção 
nos estudos, buscando qualificação, se aprofundando na pesquisa e busca de embasamento que nortearão 
seu futuro, com sólida base que facilitará amplamente a continuidade de sua jornada de estudos e busca de 
melhores condições de vida.

Percebemos hoje, alunos confiantes e resolutos em suas escolhas, autoconfiantes e felizes, fazendo com 
que sua estada na escola seja proveitosa, revestida de pertencimento, vivenciando de forma sadia, seus 
últimos dias na escola que os acolheu durante tantos anos. Fortalecem-se também os laços de amizade e 
parceria entre os colegas, que se vinculam fortemente, no sentido de se auxiliarem nos estudos e dificuldades, 
tornando-se amigos e parceiros, em amizades que se perpetuam e prosseguem pela jornada de vidas inteiras.
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Imagem 1: Apresentação do Projeto Gentileza Sustentável – Reciclagem de Papel - Seminário Municipal 

“ConVersAções Pedagógicas” 3ª edição – 23/10/2015. A partir da esquerda, estudantes Guilherme, 

Lucas, Clairton,  Dieferson e Natália, professora Vera Medeiros, e as mentoras do projeto: vice-diretora 

Lorena B. Steffli e coordenadora Eli Cássia Gubert.
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HIP HOP: UM CAMINHO PARA A EDUCAÇÃO

Maristela Miranda de Azevedo Marcolin¹, Priscila Martta²

Resumo: A semana do Hip Hop na escola Ruben Bento Alves ocorreu a fim de incentivar alunos a um envolvimento 
maior com a cultura e a educação e assim despertar a importância de sua contribuição para a comunidade através da 
escola. Objetivou-se utilizar a cultura Hip Hop como meio educacional e através dos conceitos despertar nos educandos 
o interesse pela arte e sua diversidade, ampliando o conhecimento dos mesmos em relação a riqueza cultural brasileira 
e de como as culturas de diferentes países interagem. No ambiente escolar, o projeto reforça a aceitação da cultura do 
outro, a inclusão e a justiça. Assim, essa temática como forma de expressão contribui com a aproximação às vivências 
dos alunos, facilitando o diálogo com os mesmos. O trabalho foi idealizado pelo Grêmio Estudantil em parceira com 
os alunos do Programa Mais Educação e envolveu alunos, professores, oficineiros do Programa e convidados que 
trabalham com a cultura Hip Hop em Caxias do Sul. Nesta semana, os alunos conheceram pessoas atuantes nessa 
cultura que participaram de forma voluntária e oportunizaram a vivência de situações através de palestras e oficinas 
interativas. A culminância aconteceu com a participação de todos os envolvidos e também da comunidade escolar. O 
projeto demonstrou a importância de um adolescente sentir-se pertencente a um grupo, que a música permite a formação 
de pessoas mais atuantes na sociedade e uma repercussão muito positiva, causando uma grande movimentação na 
escola com o envolvimento de toda a comunidade escolar.

Palavras-chave: Arte, cultura, diversidade.

1 INTRODUÇÃO

O Hip Hop é uma cultura muito conhecida e respeitada pelos alunos da comunidade da zona norte de Caxias 
do Sul. Utilizando-se dos elementos desta cultura, foi executado um projeto denominado Semana do Hip 
Hop na Escola Municipal de Ensino Fundamental Ruben Bento Alves, em Caxias do Sul, a fim de utilizar a 
cultura Hip Hop como meio educacional. Através destes conceitos, pretendeu-se despertar nos educandos o 
interesse pela arte e sua diversidade, ampliando o conhecimento dos mesmos em relação a riqueza cultural 
brasileira e de como as culturas de diferentes países interagem. Objetivou-se uma maior aproximação com 
os alunos, incentivá-los para um envolvimento maior com a cultura e a educação da comunidade e assim 
despertar a importância de sua contribuição para a sociedade. No ambiente escolar, a utilização de uma 
referência artística comum a eles permitiu respeitar o educando como sujeito do conhecimento a fim de que 
adote com confiança a postura de sujeito pensante e criativo. Segundo Souza (2011), possibilita também 
superar as atitudes de mera repetição de conteúdos que muitas vezes nem foram compreendidos e utilizar o 
conjunto de experiências do educando no processo educativo. Por sua vez, o educador possui experiências 
e capacidade para problematizar os relatos trazidos pelos educandos, além de criar um ambiente propício 
à dialogicidade em sala de aula. Afinal, a valorização da cultura dos educandos e da própria sociedade 
constitui fonte de problematização dos conhecimentos.

¹Licenciatura Plena em História. Especializaçãoem Ensino Religioso-UCS. Professora da Rede Municipal de Ensino de Caxias do Sul.
Em 2015, Coordenadora do Programa Mais Educação da E.M.E.F. Ruben Bento Alves. marcolin.maristela@gmail.com
²Graduação em Ciências Biológicas-UNISINOS - CRBIO 75672-03. Especialização em Educação Ambiental e Sustentabilidade-UNINTER. 
Professora da Rede Municipal de Ensino de Caxias do Sul. Coordenadora do Grêmio Estudantil da E.M.E.F. Ruben Bento Alves. primart-
ta@hotmail.com
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2 FUNDAMENTAÇÃO

A semana do Hip Hop na escola Ruben Bento Alves foi planejada em consonância com o Projeto Pedagógico 
(PP) da escola, que adota a Pedagogia Dialógica como metodologia. Segundo Souza (2011) na concepção 
dialógica, a preocupação central é que o aluno possa trabalhar com os conhecimentos que tenham significado 
sociocultural, e dessa lógica os conteúdos emergirão do mundo cotidiano e ganharão complexidade à medida 
que forem debatidos no grupo. A educação e a alfabetização constituem, portanto, o ato de conhecimento 
que emancipa e que motiva para realização de ações modificadoras do meio. Assim, essa temática aproxima 
o professor da vivência dos alunos, facilitando o diálogo com os mesmos.

O movimento Hip Hop nasceu nos Estados Unidos com comunidades jamaicanas, latinas e afro-americanas 
e tem uma grande importância sociocultural para os jovens de diversas nacionalidades. Composto por 
elementos que representam a música, o desenho artístico e a dança; os DJ’s, MC’s, Grafiteiros e B-Boys 
demonstravam através da arte os problemas da periferia, como: pobreza, violência, racismo, tráfico de 
drogas, carências de infraestrutura e educação. De uma forma extensiva, a musicalidade, o grafite, a dança 
e a poesia são importantes como linguagem a este movimento, sendo uma forma de expressão corporal 
artística do ser humano onde se reconhece os mais variados aspectos do indivíduo, relacionando-o a 
acontecimentos do cotidiano. Segundo Deckert (2012), a discussão da música como uma linguagem com 
significantes e significados próprios possibilita uma inserção cultural, observa-se também, que uma mesma 
música pode apresentar significados diferentes, dependendo da cultura na qual está inserida, fundamentando 
assim a intenção de conhecimento, aceitação e até mesmo inserção na cultura do outro, senso de justiça e 
respeito ao próximo.

A utilização do Hip Hop como ferramenta educacional ainda possibilita a aprendizagem de novas habilidades, 
como: cantar, realizar exercícios rítmicos, leitura musical, interpretar e descrever elementos dessa cultura. 
Segundo Freire (1996), a alfabetização necessita de uma relação de autêntico diálogo, em que os sujeitos 
do ato de conhecer (educador-educando; educando-educador) se encontram mediatizados pelo objeto a 
ser conhecido. Nesta perspectiva, portanto, os alfabetizandos assumem desde o começo da ação o papel  
de sujeitos criadores, partindo do conhecimento prévio, obtido da realidade em que vivem e buscando 
aprofundar os conhecimentos com mediação do professor. A intenção é que o aluno conheça com o corpo, 
experimentando, para depois compreender o que foi experimentado, trazer referências, fazer reflexões e 
conexões. Assim, é uma forma de não desenvolver discursos persuasivos, totalitários e práticas reprodutivas 
(FERREIRA; FALKEMBACH, 2012). Ainda, segundo as mesmas autoras, a vivência da arte age como ponto 
de partida para conhecer o mundo, refletir sobre ele, identificar o modo como se organiza, como as pessoas 
e as coisas do mundo se relacionam e, ainda, propor modos de desenvolvimento do ser humano e do mundo.

2.1 METODOLOGIA

A semana do Hip Hop aconteceu do dia 17 a 22 de Agosto de 2015 com participação de todos os alunos da 
escola (1º ao 9º ano),  foi idealizada pelo Grêmio Estudantil em parceira com os alunos do Programa Mais 
Educação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Ruben Bento Alves.

O planejamento envolveu alunos, professores, oficineiros do Programa e convidados que trabalham com a 
cultura Hip Hop em Caxias do Sul. Nesta semana os alunos conviveram com os convidados, que participaram 
de forma voluntária e possibilitaram aos alunos a vivência de situações que envolveram elementos da 
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cultura, através de palestras e oficinas interativas contemplando o conhecimento da história do Hip Hop e do 
Grafite, oficinas de Break com B-boys, entre outras atividades envolvendo apresentações, experiências com 
DJ, MC’s, grafiteiros, B-boys e B-girls. A culminância aconteceu no sábado, dia 22 com a participação de 
todos os convidados e também da comunidade escolar. Em consonância com a agenda da semana, em sala 
de aula o professor contextualizava e dialogava com os alunos diversos temas e conteúdo programáticos, 
partindo das suas vivências e conhecimentos prévios e expandindo, causando a curiosidade e interesse em 
outros temas relacionados.

A semana seguiu a seguinte agenda:

Dia 17 e 18 de agosto: Palestras interativas sobre o Hip Hop. O Hip Hop possui atualmente o Rap como 
base.

Dia 19 de agosto: Palestra interativa sobre Grafite – estilo de desenho de traços livres e visuais, caracterizado 
principalmente pela diversidade de tonalidades e cores utilizadas.

Dia 20 de agosto: Produção de Grafites por alunos com auxílio de profissionais da área.

Dia 21 de agosto: Prática de dança dos alunos com auxílio de profissionais da área. Chamada de Break, a 
dança é de grande impacto visual, acrobático e estético.

Dia 22 de agosto: Encerramento com participações especiais e culminância com a Família na Escola.

Todos os profissionais da área participaram de forma voluntária e mereceram todo o agradecimento da 
Escola. Os convidados participantes do evento foram: Assalto Cultural com o Ponto de Cultura Raízes da 
Vida, da Zona Norte de Caxias do Sul; Grafiteiro Digo; Impacto Gangster; MC Cleber; Isaac (oficineiro do 
Programa Mais Educação); Chiquinho (Poetas de Vila); Gabriel (oficineiro do Programa Mais Educação); Gê 
(Essência Crew); Essência Kids; Animation Crew, Andrigo (Ponto de Cultura); Manu Natu (Família UZN); 
Jossu (Facção Sul) e DJ Hood.

3 CONCLUSÕES

O projeto demonstrou a importância que o aluno dá em se sentir pertencente a um grupo, afinal a comunicação 
entre os jovens vem aumentando a cada ano reunindo-se para expressar a cultura, a música, o teatro e 
a dança através do corpo, vestimentas e estilos. A música os envolve e através dela há a possibilidade 
de formação de pessoas mais atuantes na sociedade. Este projeto teve uma repercussão muito positiva, 
causando uma grande movimentação na escola com o envolvimento de toda a comunidade escolar.

Salienta-se a importância que este tema tem, sugerindo-se outras pesquisas a respeito da metodologia 
dialética a fim de enriquecer o conhecimento e manter o profissional da educação atualizado. Afinal, como 
diz Freire (1996, p. 25): “Ensinar exige vigilância e bom senso.”
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HISTÓRIA DO BRASIL ATRAVÉS DA MÚSICA

 Miriam Jaqueline Rigo1

Resumo: Este trabalho apresenta a experiência pedagógica da escola Ramiro Pigozzi, através disciplina de História. 
Foi proposto aos alunos a análise de letras de músicas que referenciassem diferentes momentos da história brasileira, 
especialmente o da ditadura de 1964 e da redemocratização. Os objetivos foram que os alunos compreendessem a 
música como parte da ideologia de uma época; compreendessem melhor o período histórico estudado através das 
músicas; e estabelecessem comparativos entre o tempo histórico estudado e o vivido, dos pontos de vista sociais, 
culturais, políticos e econômicos.

Palavras-chave: História, ideologia, Música.

INTRODUÇÃO

O presente trabalho pretende apresentar a experiência pedagógica dos nonos anos, da Escola Municipal de 
Ensino Fundamental Ramiro Pigozzi, na disciplina de História. 

A professora propôs aos alunos que, durante o aprendizado de História do Brasil, analisassem várias letras 
de músicas e seus gêneros, sob o ponto de vista dos jovens que vivenciaram aquele momento da história. 
O período histórico analisado através da música foi o da República Brasileira, com ênfase especial no da 
ditadura de 1964 até os dias de hoje. 

Os objetivos do trabalho eram que os alunos: compreendessem a música como parte da ideologia e da 
cultura de uma época, portanto, instrumento de estudo da história; analisassem as letras das músicas, a fim 
de melhor entenderem o período histórico estudado; e estabelecessem comparativos entre o tempo histórico 
estudado e o vivido, dos pontos de vista sociais, culturais, políticos e econômico.

DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA

Para dar início à proposta, a professora organizou uma seleção de músicas, de acordo com os objetivos 
já mencionados, o momento histórico e o conteúdo a ser estudado. Ao todo foram selecionadas dezessete 
músicas, que foram utilizadas para analisar os movimentos sociais, a política, a economia, os costumes, a 
ideologia e a luta de classes, entre outros aspectos do período estudado.

Entre as possibilidades de uso da música para o estudo da História, está o uso de uma linguagem que 
agrada aos adolescentes. Geralmente e inicialmente, os alunos reclamam que as melodias apresentadas 
não são apreciadas por eles. Por outro lado, quando desafiados a deixarem seus preconceitos de lado e 
passarem a observar as músicas como forma de expressão da sociedade e dos jovens da época e quando 
feitas, pelo professor, as devidas ligações entre os estilos estudados e as músicas por eles apreciadas, os 
alunos podem tornam-se observadores atentos da proposta e do conteúdo.
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Aqui cabe ao professor a compreensão que são estes momentos em sala de aula que favorecem uma 
educação multicultural, quebrando os paradigmas do preconceito, respeitando o direito às diferenças 
pessoais e culturais e valorizando as diferentes identidades encontradas em uma sala de aula, conforme 
sugere McLarem (1997, p. 8):

        

    

              

É importante que os educandos percebam a música, o cinema, a arte e a poesia, entre outros, também 
como aspectos ideológicos/culturais, pelos quais a história é construída e se manifesta, seja para manter ou 
modificar seu entorno.

Juntamente com as músicas, foram utilizados murais, fotografias, poesias, cenas de documentários, filmes 
e apresentações de slides. 

Para cada conteúdo visto, a professora fez, junto aos alunos, a leitura, compreensão e análise das músicas, 
da censura empregada sobre estas em períodos de ditadura e das diferentes formas de crítica que elas 
realizaram. Em algumas músicas foram utilizadas somente a letra e, em outras, letra e música.

O trabalho iniciou-se com o conteúdo Guerra de Canudos e a música/texto utilizada foi “Morte e Vida Severina” 
(BUARQUE, 1966), de Chico Buarque. Nesse contexto, foi possível visualizar a vida dos brasileiros do Brasil 
rural, durante o período do início da República até meados da ditadura de 1964, e a política da República 
oligárquica, o voto de cabresto e a ação dos coronéis e seus capangas, sobre a população rural brasileira. 
O tema volta a ser revisto através do conteúdo das Ligas Camponesas, durante o período que antecede o 
ano de 1964, através da música “Disparada”, cantada por Jair Rodrigues no Festival da Canção de 1966.  

Importante salientar que, com o estudo dos versos, “Na boiada já fui boi, mas um dia me montei” e “as 
visões se clareando, até que um dia acordei” (VANDRÉ, 1966), os estudantes conseguem visualizar que são 
expressões do boiadeiro tomando consciência social do seu entorno.  

Já a crítica do boiadeiro sobre os fatos que ocorriam nas áreas rurais brasileiras se fazem nos versos: 
“Então não pude seguir valente em lugar tenente”, 

“E dono de gado e gente, porque gado a gente marca, 
Tange, ferra, engorda e mata, mas com gente é diferente”, 

“Se você não concordar, não posso me desculpar ...” (VANDRÉ, 1966)

Relevante salientar a importância dos Festivais da Canção que ocorriam no Brasil, como forma de expressão 
artística dos jovens da classe média e alta brasileira. Também é válido salientar o quanto a música “Disparada“ 
foi significativa na época, por trazer traços da música sertaneja, considerada de segunda categoria, por ser 
expressão do trabalhador rural, geralmente empobrecido e analfabeto.

Referenciando ainda as músicas que tinham dificuldade de aceitação entre as classes altas e médias 
brasileiras, foi apresentada a música “Samba do Arnesto” (BARBOSA, 1964), cantada pelos Demônios da 
Garoa. 

É possível, nesta letra, perceber o samba e suas temáticas que mostravam a vida da população mais 
humilde das cidades brasileiras. A música traz uma linguagem coloquial própria das cidades que abraçavam 
os analfabetos e imigrantes do mundo inteiro, para compor assim o operariado do Brasil. 

Aqui, a professora fez uso da música para trabalhar a situação do proletariado brasileiro, os cortiços e suas 
realidades, a revolta da vacina e como as favelas do Rio de Janeiro e São Paulo tomaram corpo. 

A educação multicultural crítica preconiza um educando crítico comprometido em criar novas zonas de 
possibilidade e de espaços na sala de aula onde possa lutar por relações sociais democráticas e onde os 
estudantes possam aprender a situar-se criticamente em suas próprias identidades, concebendo a vida em 
rede, na noção de solidariedade coletiva.  
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Neste momento, é importante a colaboração do professor de Língua Portuguesa, na observância das 
diferentes formas de linguagens encontradas no Brasil, além da forma considerada culta, muito usada 
na escola. Importante que os alunos saibam que o Funk e o Rap atual têm parentesco com o samba e, 
igualmente, representam as realidades das classes baixas.

Das dificuldades dos proletários brasileiros e dos trabalhadores rurais, nasceu o pensamento socialista e 
anarquista brasileiro. O embate dessas ideias com as ideias capitalistas aparecem na música “Romance da 
Bela Inês”, de Alceu Valença. Aqui, a música é palco das ideias e movimentos socialistas na América através 
dos versos: “Comovida com a revolução, De Guevara, Camilo e Sandino/Escutou meu Espelho Cristalino/
Viajou nosso sonho libertário/Bela Inês, com seu peito de operário/A burguesa que amava o Capitão”.

A professora, com essa música, aproveita os versos que se referem à musa e busca discutir como algumas 
músicas atuais desprestigiam o feminino e as mulheres. O mesmo fez com a música “Garota de Ipanema”.

A bossa nova, com as músicas “Garota de Ipanema” e “Samba do Avião”, serviram para referenciarem o 
governo JK e a impressão de modernidade e crescimento econômico que o Brasil respirava no período.

Quando iniciaram o conteúdo da ditadura civil/militar de 1964, os alunos encontraram dois murais repletos de 
fotos de desaparecidos e seus nomes. Durante essa exposição, foi ouvido o poema “Metade”, de Oswaldo 
Montenegro. Após, analisaram o poema, em diferentes momentos, com as professoras de História e de 
Língua Portuguesa, sob o ponto de vista do sentimento dos presos políticos e exilados.

O uso de diferentes linguagens, como a música, a fotografia, o poema, entre outras, permite a 
interdisciplinaridade da história com outras disciplinas, como a Língua Portuguesa, Arte, Música, Literatura, 
entre outras. Sobre o conceito de interdisciplinaridade, Antunes (2002, p.136) conceitua como:

A interdisciplinaridade é incansavelmente sugerida pelas pedagogias das diferentes disciplinas, mas ainda 
muito difícil de ser realizada no cotidiano da escola, principalmente nas séries finais. O motivo pode ser 
por dificuldades impostas pelos conteúdos de cada uma das áreas do conhecimento ou pela dificuldade 
do encontro dos educadores das diferentes disciplinas, para planejamento de propostas pedagógicas que 
manifestem o encontro das diferentes áreas do conhecimento. 

Proporcionando uma compreensão melhor do período da ditadura, foram analisadas as músicas: “Pra Não 
Dizer Que Não Falei das Flores”, de Geraldo Vandré; “Alegria, Alegria”, de Caetano Veloso; “Apesar de 
Você”, de Chico Buarque; “Não Chores Mais”, de Gilberto Gil; “Cálice”, de Gilberto Gil e Chico Buarque; e 
“Como Nossos Pais”, de Belchior na voz de Elis Regina. 

Cada música colaborou com um aspecto estudado. A música “Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores”, 
com a crítica ao momento político-social do Brasil da ditadura; “Alegria, Alegria”, sugerindo o movimento 
guerrilheiro no Brasil; “Cálice”, quando fala da censura e da tortura no país; “Apesar de Você”, ao demonstrar 
a forma como era realizada a crítica política através de uma suposta canção de amor, para escapar à 
censura; “Não Chores Mais”, referindo-se aos desaparecidos políticos; e “Como Nossos Pais”, falando sobre 
a esperança da volta à democracia. 

Importante salientar que a visão dos jovens da época sobre seu tempo e suas esperanças em “Como 
Nossos Pais” (BELCHIOR, 1976), na voz de Elis Regina, conquistou a simpatia generalizada dos alunos. 
Pela letra, pela voz e interpretação, os alunos salientaram a beleza da música, o que comprova a importância 
de se levar novas linguagens para a sala de aula, a fim de que os educandos aprendam a apreciar novas 
linguagens, poemas, músicas e textos.

Forma de pensamento que procura explicar os fatos sob diferentes pontos de vista, daí resultando sua 
análise e compreensão sobre o ponto de vista físico, psicológico, sociocultural e histórico, integrando, dessa 
forma, diferentes disciplinas.
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Durante essas análises, um novo mural foi exposto com fotos do período da ditadura, das manifestações 
contra estas, do movimento guerrilheiro, da tomada por parte dos militares de diversas capitais do país, dos 
diferentes Atos Institucionais e seus impactos sobre a sociedade brasileira, entre outros. Aproveitou-se para 
analisar a música tema desse novo mural, “Que País é Esse?” (RUSSO, 1987), da Legião Urbana, cuja 
letra é sempre tão atual, bem como os fatos históricos referenciados nela, como movimento guerrilheiro do 
Araguaia. 

O último mural teve como título “Você Tem Fome de Quê?”, inspirado na música “Comida” (ANTUNES: 
FROMER; BRITTO, 1987), dos Titãs, apresentando fotos da luta das Diretas Já, da volta dos exilados, 
da anistia, da volta ao pluripartidarismo e da construção da atual Constituição. Importante mostrar alguns 
exilados que voltaram, conhecidos pelos alunos, sejam artistas, escritores, políticos, economistas, entre 
outros. Assim, os estudantes percebem que, diferentes pessoas, representantes de diferentes correntes de 
pensamentos e atividades, tiveram que deixar o Brasil naquele período de ditadura.

Aproveitou-se a tentativa no congresso para as Diretas Já, das eleições para presidente e apresentou-se a 
música “Inútil” (MOREIRA, 1985), do Ultraje a Rigor, que, com toda a sua irreverência canta propositadamente 
em português não formal. A música declara que o povo brasileiro é incapaz, já que não pode eleger presidente. 
Aqui é importante mostrar aos alunos que o rock é o representante musical desse novo Brasil, e que suas 
letras, mais questionadoras, são possíveis pela abertura política e o fim da censura.

Com as músicas dos Titãs, “Comida” (ANTUNES: FROMER; BRITTO, 1987) e “Miséria” (MIKLOS; BRITTO; 
ANTUNES, 1989), analisou-se a economia do período, a dívida com o FMI, o Milagre Econômico Brasileiro, 
a inflação, os diferentes planos econômicos do período da redemocratização, desde o Plano Cruzado até o 
Real, e suas consequências sociais.

Importante criar constantemente elos de compreensão e análise dos momentos sociais, políticos e 
econômicos dos conteúdos vistos com o momento histórico vivido pelos alunos, para que percebam que o 
passado delineia o futuro através de suas consequências, conforme Peter McLaren, Peter Leonard, Moacir 
Gadotti:

Por fim, foi utilizada uma música, cuja melodia agrada aos alunos, “Até Quando” (PENSADOR; MOCOTÓ; 
SHUR, 2001), de Gabriel - O Pensador, que demonstra a necessidade da sociedade continuar lutando por 
seus direitos, equidade e justiça social. 

Também foram utilizados dois audiovisuais importantes, como forma de expressão e registro da história da 
época: “Que é isso companheiro?”  (O QUE..., 1997) e “Zuzu  Angel” (ZUZU..., 2006).

Para finalizar o projeto, um conjunto musical, organizado por professores municipais, tocou algumas das 
músicas estudadas, e um grupo de estudante dos 9os anos também o fez. Nesta confraternização musical, 
possibilitou-se aos alunos que relembrassem as músicas analisadas e o conteúdo visto, dentro de uma 
perspectiva mais interessante e artística. Levar a arte para a escola é uma forma de qualificar o trabalho 
docente junto aos educandos. 

Freire argumenta que precisamos compreender os contextos históricos, as práticas sociais, as formas culturais 
e as ideologias que dão a estes discursos delineamento e significado. Freire nos ensina que as contradições 
na ordem social têm paralelos na experiência individual e que os educadores/as educadoras que trabalham 
pela libertação devem restaurar a relação política entre a pedagogia e a linguagem de vida diária. (MCLAREN; 
LEONARD; GADOTTI, 1998, P. 40).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os alunos passaram a compreender melhor o conteúdo estudado, estabelecendo relações significativas 
entre o texto da música e o dos livros de história. Também puderam aproximar-se mais da cultura de outras 
épocas, entendendo-a como forma de expressão e ao mesmo tempo de criação de uma ideologia. 

Observou-se nos alunos uma maturidade maior na observância e crítica do tempo histórico vivido, 
principalmente nos aspectos culturais/ideológicos.
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AS LINGUAGENS ARTÍSTICAS E VERBAIS NA PRÁTICA PEDAGÓGICA 
INCLUSIVA: POSSIBILIDADES E INTERAÇÃO1

Daiane Maria Gaiardo2, Tatiana Molina de Castro3, Vânia Canuto Echer4

Resumo: Este artigo é produto de pesquisa sobre a construção inclusiva como possibilidade pedagógica a partir de 
práticas nos anos finais do ensino regular em escola da Rede Municipal de Caxias do Sul (E.M.E.F. Senador Teotônio 
Vilela). Traz experiências de trocas docentes para efetivação de flexibilização que oportunizaram trabalhos diferenciados 
para atender às necessidades dos alunos em Atendimento Educacional Especializado, priorizando-se o âmbito artístico-
literário e evidenciando-se como se articularam os registros e as produções com a temática “memórias”. O objetivo é 
pontuar resultados observados nas ações e identificar a capacidade de interação e percepção, com outros professores, 
sobre o tema da inclusão escolar, uma vez que o trabalho foi compartilhado em forma de relato de experiência na 
segunda edição do Seminário Municipal de Educação – Conversações Pedagógicas. Utilizou-se a metodologia qualitativa 
e retomaram-se o planejamento e a metodologia utilizados durante as aulas, que compreenderam uma parceria 
estabelecida entre a área de Linguagens (especificamente os componentes curriculares Arte e Língua Portuguesa) e 
Atendimento Educacional Especializado. Adianta-se que, ao se oportunizar situações flexibilizadas de leitura, escrita e 
produção artística mediadas e flexibilizadas, favoreceram-se a aprendizagem cognitiva e o despertar da sensibilidade e 
do fortalecimento emocional dos educandos envolvidos, o que fez identificar as potencialidades dos discentes e alargar 
caminhos de aceitação e de valorização da comunidade escolar frente aos trabalhos realizados.

Palavras-chave: inclusão escolar, linguagens artísticas e verbais, memórias.

INTRODUÇÃO

Este trabalho se pauta em experiências da prática inclusiva no ensino regular. Propõe refletir sobre atividades 
vivenciadas por professores e alunos de inclusão nos Anos Finais do Ensino Fundamental, no ano de 2014, 
na Escola Municipal de Ensino Fundamental Senador Teotônio Vilela/Caxias do Sul. Trazer essa reflexão, a 
partir do olhar docente, potencializou a atuação competente diante das diferentes inclusões. 

Ao reconhecer a crescente demanda concomitante à falta de confiança que, por vezes, surge aos professores 
em relação aos processos inclusivos na escola, buscou-se apoio entre o grupo de professores de como dar 
flexibilidade ao currículo escolar dos alunos atendidos pelo Atendimento Educacional Especializado, tanto 
em dias de docência compartilhada, com a professora responsável pela sala de recursos que trabalhava 
junto aos professores, aluno atendido e demais colegas, como nas demais aulas em que essa professora 
não estava presente. Por se acreditar na necessidade de valorizar e estudar práxis da educação especial, 
inclusão escolar e suas possibilidades educativas, foi analisado de que modo a inclusão tomou formas 
conforme a percepção docente, durante o processo inclusivo. Caminhar nessa aceitação favorece a 
legitimação e consolidação do conhecimento do aluno.

Fez-se uso de análise de caráter qualitativo, uma vez que se trata de um relato educacional que compreende e 
retoma trocas de planejamentos e metodologias estabelecidas entre a área de Linguagens (especificamente 

¹ O texto traz os resultados do trabalho apresentado na 2ª edição das ConVersAções Pedagógicas da Secretaria Municipal de Educação 
de Caxias do Sul (SMED)/2014, a partir de reflexão teórica da prática desenvolvida na E.M.E.F. Senador Teotônio Vilela. 
2 Professora de Língua Portuguesa. Licenciatura em Letras (Língua Portuguesa e Literatura de Língua Portuguesa). Especialização em 
Educação de Jovens e Adultos-UCS. gaiardodaiane@gmail.com
3 Professora de Arte. Licenciatura em Artes Visuais -UFSM. Especialização em Educação Especial Inclusiva- UNIASSELVI. 
taiana4444@yahoo.com.br
4 Professora de Atendimento Educacional Especializado. Licenciatura em Pedagogia-UCS. Especializaçãoem Educação Especial-FSG e 
em Psicopedagogia Clínica-UNIVILLE. vaniacanutoecher@gmail.com
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os componentes curriculares Arte e Língua Portuguesa) e Atendimento Educacional Especializado em três 
diferentes realidades inclusivas dos Anos Finais do Ensino Fundamental.

O relato se pauta em experiências que traduziram o sentimento de respeito ao atendimento equitativo 
necessário a todos os alunos, de forma a aperfeiçoar ações pedagógicas, sem considerar a Educação 
Especial uma parte separada do ensino. Pensar no iminente ajuste dos professores para uma educação que 
atenda às necessidades de cada aluno é estar atento a uma das demandas educacionais que é a acolhida 
da especificidade de cada estudante e que configura nova realidade na educação, para a qual todos os 
professores precisam estar atentos.

O fato de as experiências terem acontecido em uma escola com um grupo de professores cuja busca por 
aperfeiçoamento nesta área da inclusão é crescente faz sentido para este registro e torna necessário afirmar 
que traz ao trabalho a marca de apenas um recorte de muito que já se faz com os alunos dessa instituição 
de ensino, seja na flexibilização curricular, em projetos ou atividades que sempre almejam a diversidade e 
mesmo a superação de práticas pedagógicas que excluem sem a intenção.

O contexto de investigação se constituiu de conhecimentos práticos docentes previamente construídos. 
Eles foram resgatados para servirem de referência, o que potencializou o conhecimento e uma relação 
de qualidade nas competências de revelar a escrita da própria experiência, tematizando um registro que 
também é reflexivo quando se pontuaram resultados observados nas ações e retomada das colocações de 
outros professores sobre o tema da inclusão escolar compartilhadas no relato de experiência na segunda 
edição do Seminário Municipal de Educação – Conversações Pedagógicas.

A composição do artigo seguirá, inicialmente, com uma abordagem do tema “inclusão” e apresentação do 
perfil dos alunos envolvidos no relato. Em seguida, explanação do “Projeto Memórias” ligado à interlocução 
das linguagens artísticas e verbais na prática pedagógica inclusiva. Por fim, retoma-se a configuração 
positiva que as práticas originaram de leitura, escrita e produção artística mediadas e flexibilizadas.

1. Inclusão: um olhar que constitui o sujeito.

Na escola, não basta apenas integrar para incluir. Inclusão requer um olhar capaz de constituir todos os 
sujeitos envolvidos:

Paviani (2010) salienta que o verdadeiro problema da concretização dos fins educacionais habita no modo 
de concretizá-los. Na prática, as atitudes precisam apresentar harmonia com o proposto para que seja 
efetivo o ensino inclusivo.

De acordo com os artigos 1º e 2º da Resolução CME nº 019/2010, que dispõe sobre as diretrizes para a 
Educação Especial no Sistema Municipal de Ensino de Caxias do Sul:

Em educação não basta fazer, é preciso conhecer o que se faz, como e para que se faz. Professor, no sentido 
pleno, é aquele que reflete sobre sua própria experiência e tem consciência dos limites da ação pedagógica 
[...] sempre numa relação entre sujeitos, necessita ter clareza sobre as possibilidades e os fins do ato de 
ensinar. (PAVIANI, 2010, p. 12).

Art. 1º – A Educação Especial, na Perspectiva da Educação Inclusiva, constitui uma modalidade de ensino que 
permeia todos os níveis, etapas e modalidades da educação escolar, que realiza o Atendimento Educacional 
Especializado – AEE, disponibilizando um conjunto de serviços, recursos e estratégias específicas que 
favoreçam o processo de escolarização dos seus alunos nas turmas comuns do ensino regular. 

Art. 2º – A Educação Especial considerará as situações singulares, os perfis, as características biopsicossociais, 
as faixas etárias dos alunos e se pautará em princípios éticos, políticos, estéticos e legais dos direitos humanos. 
(CAXIAS DO SUL, c2015).
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Assim, o Atendimento Educacional Especializado na escola busca o olhar individualizado e personalizado 
para o aluno, uma atitude psicopedagógica de cuidado com comportamentos e atitudes, identificando perfis 
de aprendizagem, destacando áreas de potencialidades e propondo estratégias pedagógicas que enfatizem 
as relações de aceitação e respeito à diferença.

O planejamento de inclusão parte da consideração dos limites e possibilidades dos alunos em situação, ou 
seja, de uma situação real e não de uma falácia de como deveria ser, avaliando-os em suas potencialidades. 
E, quanto às suas avaliações, discorre claramente a Resolução CME nº 019/2010: “Art. 16 - A avaliação do 
processo de ensino e aprendizagem deverá contemplar as adequações de instrumentos e procedimentos 
que atendam à diversidade dos alunos”.

Os perfis dos alunos do relato, preservando suas identidades, são:

Aluna A: adolescente com 15 anos, pensamento infantilizado, deficiência física (cadeirante), paralisia 
cerebral e dificuldade no raciocínio lógico-matemático;

Aluna B: adolescente com 14 anos, dificuldades de socialização, problemas com autoestima, comportamento 
isolado, deficiência intelectual e comportamento regressivo;

Aluno C: adolescente com 14 anos, deficiência física (nanismo), dificuldade de raciocínio lógico, desatento 
e distraído.

E os enfoques detectados a partir do resgate de suas memórias e das atividades desenvolvidas durante o 
projeto e tomados como elementos condutores da aprendizagem-inclusiva:

Aluna A: adora ler e assistir a vídeos, boa relação com a família, habilidade linguística (iniciou alfabetização 
aos quatro anos), capacidade crítica, espontaneidade, expõe interesses e desejos;

Aluna B: obediente, estudiosa, assídua, esforçada e organizada; vínculo forte com a família.

Aluno C: crescente capacidade intelectual, habilidade com tecnologia, carismático e sociável.

Com esses pontos positivos assinalados, adotou-se o preceito fundamental de que as práticas precisavam 
se unir para se adotarem novas mediações e tentativas de flexibilização.

O percurso partiu dessa necessidade de bom senso para validação do que seria a representação das 
linguagens mistas, artísticas e literárias para nossos alunos, propondo de modo válido a sua formação, sem 
passar simplesmente pelo mero exercício da arte, da leitura e da escrita.

Percebendo os gostos, traçaram-se os enfoques acima de cada perfil de aluno e se formatou o “Projeto 
Memórias”, surgindo a necessidade de interlocução com outras áreas, trabalhando o verbal e visual literário 
com as interfaces da Arte, sempre com flexibilização para a mediação e aplicação individualizada. Aos 
poucos, acrescentava-se valor à prática profissional dos professores através da interação sem hierarquia 
entre as áreas, inclusive permitindo um distanciamento e uma crítica interdisciplinar de forma a não tornar 
as atividades banais ou rotineiras.

É fundamental que as interações em processos educativos não enfoquem apenas o conteúdo a ser transmitido 
sem qualquer reflexão sobre a audiência a que se destina e os interesses que as embasam, mas que propiciem 
aos participantes um distanciamento e um estranhamento de práticas rotineiras e raramente questionadas, 
para que a reflexão e crítica tenham lugar. (MAGALHÃES, 2004, p. 69-70).
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2. Memórias: Valorização e Validação da Prática Inclusiva

São diversas as estratégias que permitem ao professor se desafiar a perceber as formas que possibilitam 
a inclusão. Nesse contexto, uma escola inclusiva deve se pautar em relações de tentativa, aceitação, 
respeito e valorização das diferenças, condições para alcançar o objetivo de uma educação que contemple 
a diversidade. Logo,

Ratificando o pressuposto supracitado, Duk (2007) aponta como uma escola inclusiva aquela que busca 
eliminar as barreiras à aprendizagem para educar de forma igualitária: “Na escola inclusiva todos são 
reconhecidos em sua individualidade e apoiados diligentemente em sua aprendizagem” (DUK, 2007, p. 112). 

O enfoque escolar da inclusão é um processo gradual e que assume certamente formas diferentes conforme 
as necessidades e habilidades dos alunos, prevendo um processo dinâmico de participação das pessoas 
envolvidas. Nesse aspecto, ganha a inclusão que vai além da socialização ou da integração.

A mudança que surge com a prática inclusiva confere um novo lugar ao educando ao qual se dirige o olhar. 
Entretanto, práticas assim só são possíveis quando a importância da atuação em equipe é a linha de frente 
de trabalho de uma escola. Favorece-se a visão do aluno como “aluno da escola” e não “aluno na escola”. 
Realiza-se a divisão de responsabilidades entre o grupo docente, há soma de conhecimentos, agregam-se 
discussões de ações e possibilidades ao planejamento, ao trabalho coletivo e cooperativo entre profissionais, 
oportunizando o aprendizado e a flexibilidade.

A perspectiva da inclusão, na Rede Municipal de Caxias do Sul, com a Resolução nº 019/2010, não substitui 
a Educação Especial, por meio do Atendimento Educacional Especializado, mas, junto a esse atendimento, 
reflete sobre a prática pedagógica das escolas que buscam a qualidade e a equidade no ensino a partir da 
acolhida de alunos especiais. 

Ao encontro disso, de forma estimuladora e reafirmando o potencial inclusivo, ponderou-se o projeto 
nominado “Memórias” e que foi realizado durante todo o ano letivo de 2014 com três alunos de inclusão. O 
projeto surgiu no âmbito temático e também do gênero textual como uma forma de reafirmar a identidade 
forte de cada um.

O projeto iniciou com o resgate das memórias visuais dos alunos, questionamentos referentes a suas 
preferências pessoais, contando com a produção de biografias que tiveram inclusive participação dos pais 
e responsáveis, de desenhos representativos sobre os questionamentos e experimentações de outras 
linguagens visuais como leitura de texto literário ilustrado e pintura em tela.

Jayme Paviani (2007) defende que o ponto de partida da aprendizagem deve naturalmente se centralizar 
naquele que aprende, condição que delineia o perfil do professor ocupado e preocupado com os estudantes. 
“O professor maduro e experiente ensina o que não sabe, e não apenas o que ele conhece. Observar o 
progresso do aluno é outra condição indispensável” (PAVIANI, 2007, p. 14).

Pautou-se exatamente em cada aluno envolvido na educação inclusiva e colocou-se justamente a 

A escola, ao considerar a diversidade, tem como valor máximo o respeito às diferenças – não o elogio à 
desigualdade. As diferenças não são obstáculos para o cumprimento da ação educativa; podem e devem, 
portanto, ser fator de enriquecimento. (BRASIL, 1997, p. 63).

O autor de memórias cria uma espécie de metáfora de si mesmo, ao fazer uma redescrição de sua experiência 
da realidade [...] esse eu é o que interessa à literatura, pois é dele que a linguagem se ocupa ou cria. [...] Por 
esse motivo, as memórias literárias são o gênero mais capaz de manifestar a demarcação das diferenças e de 
afirmação de uma história pessoal. (ARAGÃO, 1992, p. 05).
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aprendizagem alinhada à necessidade do educando, mesmo que, por vezes, não se estava ensinando o 
que se sabia, mas experimentando uma nova possibilidade de dar concretude ao conhecimento. Fato justo, 
afinal, a escola foi feita para fazer com que todos aprendam de acordo com o perfil individual. 

3. Memórias: Ênfase na Experiência Literária

Com a aceitação em se trabalhar com “memórias”, desenvolveram-se atividades diversificadas e paralelas 
às do horário de aula, como entrevistas com os alunos e responsáveis, trabalho com caixas de memórias 
(Figura 1), que eram montadas com recordações, escritos, fotos e objetos de estima dos alunos a cada 
encontro, culminando na construção de suas telas artísticas (Figuras 2; 2.1; 2.2), livros e diários de suas 
memórias (Figuras 3; 3.1; 3.2). 

Figura 1 - Caixas de Memórias Figura 2 - Tela artística

Figura 2.1 - Tela artística Figura 2.2 - Tela artística
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Figura 3.2 - Livro de Memórias

Figura 3.1 - Diário de MemóriasFigura 3 - Diário de Memórias

Diante da anuência positiva e afetiva dos alunos com suas “memórias”, atenderam-se os horizontes de 
expectativas com trabalhos envolvendo poemas, canções e contos, permitindo a apropriação deles com 
elementos de uma realidade representada, motivando o prazer pela leitura como corroboram Felipe Alliende 
e Mabel Condemarín (2005), ao anunciarem que o desenvolvimento da leitura não pode ser considerado 
completo se, durante todos os passos, não for incluída a progressiva aproximação às obras literárias. Atestam 
esse princípio as orientações curriculares de linguagens e suas tecnologias: “a fruição de um texto literário 
diz respeito à apropriação que dele faz o leitor, concomitante à participação do mesmo leitor na construção 
dos significados desse mesmo texto” (BRASIL, 2006, p. 59).

A identificação dos alunos com os textos não apenas atendeu o horizonte de expectativas, mas também 
a fruição literária. Ampliou-se o repertório de leituras pela obra-base do projeto, a narrativa “Esquisita 
como eu”, de Martha Medeiros (2007), significando o texto literário com sequência de oficinas do “Projeto 
Memórias”, valorizando os relatos comparativos das suas vidas com a personagem da obra que olha para si 
e, nas “esquisitices” de cada um, vê que todos podem ser esquisitos como ela. O estilo jovial e expressivo da 
ilustradora do livro Laura Castilhos revela técnicas artísticas de papel machê, papelagem, recorte, colagem 
e pintura sobre papel, para dar efeitos às imagens da obra, o que inspirou também a confecção dos diários 
e dos livros de memórias de cada aluno. 

A experiência estética das ilustrações, a fim de oportunizar a construção de sentidos pela interação dos 
signos visual e verbal e refletir a importância das duas linguagens na constituição de sentido da obra, 
também foi consolidada, oferecendo-se, assim, acesso ao texto artístico e literário, pretendendo romper 
com a ideia que dissocia os dois, quando, na verdade, são constituintes de um único texto. Foi uma forma 
de acesso à narrativa, tornou possível combinar a flexibilização dos planos de trabalho e revelou que o texto 
literário não precisa ser essencialmente escrito diante das várias formas com que se apresenta.
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Lançam-se, em síntese, as etapas e metodologias que foram utilizadas ao longo do trabalho:

O método recepcional de Vera Aguiar e Maria da Glória Bordini (1993) aponta: 

1º: a preocupação com o ponto de vista do leitor (os alunos neste caso), atendendo o primeiro preceito 
elencado anteriormente, de Magalhães (2004), sobre os interesses que embasam as atividades a partir dos 
interesses dos destinatários. É a determinação dos horizontes de expectativas, dos gostos e dos desejos;

2º: o atendimento do horizonte de expectativas, momento de experiência com o texto literário;

3º: a ruptura, com apresentação da proposta flexibilizada;

4º: a recordação dos momentos anteriores, acrescentando-se as novas possibilidades de manejo literário e 
artístico.

Inseridas nessas etapas, tem-se fases semelhantes apontadas por Juracy Saraiva e Ernani Mügge (2006):

1º: sensibilização à leitura;

2º: destaca o trabalho com as significações;

3º: produção textual por parte dos alunos, etapa na qual uniram-se caixas de memórias e telas artísticas para 
dar forma aos livros e diários de suas memórias.

Constituíram-se, pois, as três estratégias necessárias ao letramento literário, consoante Rildo Cosson 
(2006): fruição, apropriação e experiência estética do leitor, sempre partindo do texto literário.

Cumprindo as etapas elencadas, que entrecruzam diferentes metodologias, contemplam-se as diferentes 
linguagens propostas nas práticas inclusivas realizadas.

Tabela elaborada pela professora de Língua Portuguesa, Daiane Maria Gaiardo, para representar as 
etapas e metodologias do projeto baseadas nos referenciais citados.
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de cada um, vê que todos podem ser esquisitos como ela. O estilo jovial e expressivo da

ilustradora do livro Laura Castilhos  revela técnicas  artísticas  de papel machê,  papelagem,

recorte, colagem e pintura sobre papel, para dar efeitos às imagens da obra, o que inspirou

também a confecção dos diários e dos livros de memórias de cada aluno. 

A experiência estética das ilustrações, a fim de oportunizar a construção de sentidos

pela  interação  dos  signos visual  e  verbal  e  refletir  a  importância  das  duas  linguagens  na

constituição  de sentido da obra,  também foi  consolidada,  oferecendo-se,  assim,  acesso ao

texto artístico e literário, pretendendo romper com a ideia que dissocia os dois, quando, na

verdade, são constituintes de um único texto. Foi uma forma de acesso à narrativa, tornou

possível combinar a flexibilização dos planos de trabalho e revelou que o texto literário não

precisa ser essencialmente escrito diante das várias formas com que se apresenta.

Lançam-se, em síntese, as etapas e metodologias que foram utilizadas ao longo do

trabalho:

METODOLOGIAS/ETAPAS

(AGUIAR; BORDINI,
1993)

(SARAIVA;
MÜGGE, 2006)

(COSSON, 2006) As linguagens artísticas e verbais
na prática inclusiva

Determinação
Introdutória à

recepção do texto
Motivação à leitura

Trabalhos  com  diferentes
gêneros  (poemas,  canções  e
contos) e observação dos gostos
temáticos e tipológicos a partir de
sondagem de produções.

Atendimento

Leitura
compreensiva e

interpretativa

Leitura mediada e
organizada

Leitura da obra "Esquisita  como
Eu" (2007), de Martha Medeiros.

Ruptura Interpretação
Projeto de leitura a partir da obra
"Esquisita  como  Eu"  (2007),  de
Martha Medeiros.

Questionamento Transferência e
aplicação

Criações  de  diferentes  gêneros:
releituras,  acróstico,
autobiografia,  narrativa  de
aventura,  manual  de  instruções,
depoimento,  livro  e  diário  de
memórias  e  tela  artística
temática.

Tabela elaborada pela professora de Língua Portuguesa, Daiane Maria Gaiardo, para representar as
etapas e metodologias do projeto baseadas nos referenciais citados.
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expectativas, dos gostos e dos desejos;

2º: o atendimento do horizonte de expectativas, momento de experiência com o texto literário;



94

Caderno Pedagógico Eletrônico - Artigos ConVersAções Pedagógicas

4. A Expressividade Visual

Considerando a arte como algo inerente ao seres humanos e que seu ensino pode favorecer a aprendizagem 
dos indivíduos tanto para o desenvolvimento cognitivo como também social, cultural e para a construção 
da sensibilidade, a atividade artística desenvolvida com os alunos da pesquisa teve como objetivo principal 
consolidar o desenvolvimento do “Projeto Memórias” através da expressividade visual.

Como linguagem artística escolhida para explorar as memórias visuais dos alunos, optou-se pela pintura 
com tinta acrílica em tela de dimensões 40cm x 40cm, fornecidas pela escola. Justifica-se a escolha por tal 
linguagem devido ao fato de que os alunos não possuíam contato com esse tipo de técnica e também pela 
possibilidade em explorar movimentos, texturas e espacialidade diferenciados.

O quadro da aluna A, intitulado “Eu e meus amigos: vilões e mocinhos”, expressa, em especial, suas cores 
favoritas (azul, vermelho, amarelo e preto) e também os personagens de desenhos e filmes preferidos. 
Características que ela fez questão de ressaltar em seu livro de memórias. Na tela, ela destaca, na parte 
central, o personagem Cascão das histórias em quadrinhos da Turma da Mônica, de Maurício de Sousa, pelo 
qual ela diz se identificar devido a ambos não gostarem de tomar banho. No entanto, acredita-se que esse 
aspecto é relevante para a aluna, não pelo fato de não gostar do hábito, mas devido a certas dificuldades do 
ato de banhar-se perante as suas limitações físicas. 

Outro aspecto relevante a ser destacado é a maneira como a aluna trabalhou com os materiais de pintura, em 
especial o pincel, como se observa na figura 4. Esse fato demonstrou um avanço para seu desenvolvimento 
motor e também para sua autonomia. A conclusão da tela ocorreu com a colagem orientada pela aluna de 
figuras impressas dos principais personagens das histórias e dos filmes que a mesma aprecia (Figura 5).  

A aluna B demonstrou em seu trabalho, intitulado “Tristeza e felicidade”, autonomia e segurança na execução 
(Figura 6). Optou em explorar seus gostos e contragostos, relacionando-os com figuras e cores. Na parte 
inferior do quadro (Figura 7), representa os objetos que não gosta, observam-se flores em meio a um dia de 
chuva e, na parte superior, representando os aspectos que aprecia, pintou um dia ensolarado, com árvores 
e uma casa. Uma leitura informal da tela permite dizer que a aluna colocou que não aprecia o cheiro das 
flores e dias de chuva. Adora estar em casa, mas, quando está quente e ensolarado, gosta de brincar no 
parque com sua prima.

Mesmo não representando o momento da brincadeira com a sua prima, o interessante da leitura desse 
trabalho é a liberdade imaginativa que a aluna apresenta, o que não poderia ter sido observado somente 

Figura 4 - Processo de criação da 
tela da Aluna A

Figura 5 – Finalização da tela da Aluna A
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com a leitura visual isoladamente. O fato demonstra a importância do processo criativo e da leitura da própria 
produção pelos alunos para que sejam compreendidos seus significados, pois “toda produção artística é o 
resultado de uma elaboração sígnica que é única, exclusiva de quem faz, seja um artista consagrado ou 
você, o autor de tal obra” (MARTINS; PICOSQUE; GUERRA, 2009, p. 73).

O Aluno C apresentou, no início da proposta, certa relutância na execução da atividade de pintura, já que 
o mesmo apresenta a preferência pela linguagem do desenho, em especial pela exploração de técnicas de 
luz e sombra. Após conversa sobre a relevância de se permitir experimentar outras possibilidades artísticas 
e de expressão, o aluno, ao seu modo de trabalho (Figura 8), começou a realizar a sua produção que não 
recebeu intitulação.

Com a exploração dos materiais de pintura, desenvolveu uma tela em que aborda uma visão metafórica de 
sua realidade. O aluno explicou, durante as indagações sobre o seu trabalho, que a representação figurativa 
de um pôr do sol sobre um lago nada mais é do que as constantes transformações de seu cotidiano e 
de sua posição frente a essas. Esse tipo de postura e expressividade vai ao encontro do entendimento 
de que a arte também “é uma maneira de despertar o indivíduo para que este dê maior atenção ao seu 
próprio processo de sentir” (DUARTE JÚNIOR, 1988 apud MAIOLA; SILVEIRA, 2009, p. 92). Em sua tela, a 
necessidade de expressar seus sentimentos, mesmo não sendo plasticamente o resultado final que o aluno 
queria atingir, prevaleceu, o que é de suma relevância no processo de criação artística “pois a arte trabalha 
com a sensibilidade e a emoção das pessoas” (MAIOLA; SILVEIRA, 2009, p. 91). 

Figura 8 – Processo de criação da tela do Aluno C

Como finalização do “Projeto Memórias”, a temática “Memórias” foi também explorada na turma do sétimo 
ano, na qual estudavam os alunos B e C. Partindo da mesma técnica artística e também da apreciação das 
telas produzidas pelos alunos da pesquisa, os demais discentes elaboraram suas produções. O aspecto 

  Figura 6 - Processo de criação da tela
 da Aluna B

Figura 7 – Tela finalizada da Aluna B
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relevante a ser destacado foi o fato da positiva e respeitosa receptividade que a turma apresentou durante 
a apreciação das telas. Procurando proporcionar a valorização das potencialidades dos alunos e também 
o fortalecimento da autoestima frente à comunidade escolar, realizou-se, no final do terceiro trimestre, a 
exposição das telas nas dependências da escola com os demais trabalhos dos colegas de turma.

Figura 9 – Exposição das telas dos alunos da pesquisa e dos alunos da turma do sétimo ano

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao oportunizar situações de leitura, escrita e produção artística-literária mediadas e flexibilizadas a alunos 
de inclusão, contemplou-se o planejamento do trabalho do ano escolar, favorecendo a aprendizagem, o 
despertar da sensibilidade e do fortalecimento emocional desses educandos, diagnosticando efetivamente 
as limitações cognitivas e afetivas de cada um.

Outros aspectos também foram alcançados com a pesquisa. Primeiro, o de identificar as potencialidades 
dos discentes, alargando caminhos de aceitação e de valorização da comunidade escolar frente aos 
trabalhos realizados. Segundo, a viabilização de contribuições pedagógicas, em relação ao corpo docente 
envolvido, que ampliaram as possibilidades de intervenção educativa e de trocas interdisciplinares. E, por 
fim, a promoção e a valorização dos alunos, observando a receptividade da comunidade escolar, através da 
exposição dos trabalhos.

As ações metodológicas aplicadas para a obtenção dos dados contemplaram o proposto na pesquisa. 
A flexibilização das atividades favoreceu a realização das produções que contribuíram também para a 
ampliação das possibilidades pedagógicas interdisciplinares que foram construídas entre as professoras de 
Língua Portuguesa, Arte e do Atendimento Educacional Especializado. 

A avaliação dos alunos foi processual, baseando-se nos progressos referentes à participação, organização 
e compreensão das informações, considerando também que “o processo de avaliação que é coerente com 
uma educação inclusiva acompanha o percurso de cada estudante e a evolução de suas competências e 
conhecimentos” (FÁVERO; PANTOJA; MANTOAN, 2007, p. 54). Sendo assim, o tempo de aprendizagem e 
as habilidades foram levados em consideração, com o intuito de oportunizar uma avaliação inclusiva.

O trabalho em consonância constante com a equipe diretiva, coordenação pedagógica e docentes, todos 
aliados ao envolvimento dos alunos da pesquisa, foi de suma importância para o êxito das propostas 
inclusivas realizadas na escola. Cada parcela da comunidade escolar, em geral, de igual forma, contribuiu 
de modo pedagógico e afetivo, valorizando o trabalho e as produções desenvolvidas pelos alunos que foram 
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adaptados e flexibilizados às suas capacidades, limitações e realidade escolar. Esses fatos demonstram a 
importância do trabalho em conjunto e a necessidade de parcerias dentro do âmbito pedagógico para que 
novas possibilidades possam ser agregadas e construídas em relação a uma educação inclusiva.

Refletindo sobre o desenvolvimento da pesquisa, acredita-se que o presente estudo vai ao encontro dos 
propósitos estabelecidos para o momento. No entanto, considerando que, em uma pesquisa qualitativa, 
em âmbito educacional, os resultados obtidos não possuem caráter conclusivo, percebe-se a importância 
de ampliar e gerar novos objetivos, criando assim novos propósitos. Dessa forma, acredita-se que as 
propostas pedagógicas construídas podem ser continuadas e ampliadas a outros alunos com necessidades 
especiais, agregando novos conhecimentos tanto para as pesquisadoras quanto aos estudos no campo da 
interdisciplinaridade e da educação inclusiva.

Portanto, o trabalho pedagógico com crianças e pessoas diferentes também é possível, não se limitando 
ao aprender ou ensinar apenas conteúdo, mas se voltando à humanização. Toda a deficiência pode ser 
compensada e amenizada, pois deficiência não é sinônimo de incapacidade, mas de criatividade como foi 
possível observar nesta pesquisa. Acredita-se, por meio dos casos relatados, que a educação pode ser 
verdadeiramente Especial quando percebemos e aceitamos a diversidade humana.
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MONITORAMENTO PARTICIPATIVO DA QUALIDADE DA ÁGUA 

NA REGIÃO URBANA DE CAXIAS DO SUL (RS)

Anarisa Fátima Carminatti1, Sirlene Bertin2, Vania Elisabete Schneider3, Elis Marina Tonet4, Verônica Casagrande5

Resumo: Este trabalho tem como objetivo geral apresentar uma proposta de monitoramento de qualidade da água para 
um córrego próximo a uma escola pública do Município de Caxias do Sul. Por meio deste, os participantes do projeto 
puderam compreender os fatores que interferem na sobrevivência dos organismos aquáticos desenvolvendo a visão da 
importância da preservação destes ambientes para a manutenção da vida. A metodologia utilizada no desenvolvimento 
do projeto pretendeu envolver toda a comunidade escolar da E.M.E.F. Italo João Balen, localizada na microbacia do 
Arroio Pena Branca pertencente à Bacia Hidrográfica do Rio Caí, na zona urbana do Município de Caxias do Sul, RS. 
Inicialmente foram capacitados dois professores bolsistas e seis estudantes bolsistas dos Anos Finais da referida escola, 
a fim de serem os multiplicadores ambientais da proposta. Estes participaram de atividades específicas que incluíram 
identificação do recurso hídrico, fundamentação teórica sobre recursos hídricos, coleta de água e macroinvertebrados 
no corpo hídrico com posterior análise de parâmetros físico-químicos e biológicos realizada em campo e em laboratório, 
montagem e monitoramento de aquário. Para o envolvimento da comunidade escolar foram propostas atividades de 
capacitação do corpo docente e de participação de parte do corpo discente no projeto. Os resultados apontam sobre 
a possibilidade de estudantes do Ensino Fundamental realizarem o monitoramento da qualidade da água em regiões 
urbanas, tanto com a análise da qualidade da água utilizando equipamentos de monitoramento, quanto através da análise 
quali-quantitativa dos macroinvertebrados bentônicos. A instalação e monitoramento do aquário na escola possibilitou 
a sensibilização ambiental não só dos estudantes e professores diretamente envolvidos, mas de toda a comunidade 
escolar, despertando para a importância da preservação dos ecossistemas análogos a ele. A capacitação do corpo 
docente por meio de atividade de campo foi essencial para o seu despertar e o envolvimento com o tema. A participação 
dos demais estudantes no projeto deu início ao processo de organização e planejamento de feiras de ciências para 
os próximos anos, e ainda, a formação de um clube de ciências na escola. Visto que a meta da gestão ambiental é 
desenvolver e aplicar métodos, tanto em sistemas de produção, como em seus sistemas naturais, almejando uma 
relação sustentável entre o homem e o meio ambiente, o tema Educação Ambiental e Recursos Hídricos vem contribuir 
nessa busca, principalmente no sentido de aproximar o estudante e a escola do seu entorno, do seu bairro, da sua 
cidade, tornando os envolvidos conscientes do meio natural existente no seu meio construído, no ecossistema urbano.  

Palavras-chave: educação ambiental, recursos hídricos, aprendizagem ativa.

INTRODUÇÃO

Os recursos naturais há muito são impactados pelas atividades humanas. No Brasil, essas questões vêm 
sendo amplamente discutidas pelos mais diversos segmentos da sociedade, embora ações mais efetivas 
que conduzam à convivência harmônica do homem com a natureza ainda sejam insuficientes (CALLISTO; 
FRANÇA, 2004).
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3 Bacharelado e Licenciatura Plena em Ciências-Biológicas-UCS, Doutorado em Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental-IPH/UFRGS. 
Professora da UCS e Diretora do Instituto de Saneamento Ambiental (ISAM) da UCS. veschnei@ucs.br
4 Engenharia Ambiental-UCS. Mestranda em Engenharia e Ciências Ambientais-UCS. Técnica do Instituto de Saneamento Ambiental 
(ISAM) da UCS. elistonet@gmail.com
5 Engenheira Ambiental (UCS), Mestranda em Engenharia e Ciências Ambientais (UCS). vecasagrande@hotmail.com
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As alterações nos ecossistemas aquáticos, decorrentes das mais diversas atividades humanas, têm gerado 
grande preocupação em relação à disponibilidade e qualidade dos recursos hídricos (CALLISTO; MORETTI; 
GOULART, 2001). O Brasil enfrentou, modernamente, uma das maiores crises hídricas do país, onde o 
principal sistema de abastecimento público da Grande São Paulo atingiu sucessivos níveis mínimos, levando 
6,2 milhões de pessoas ao desabastecimento e sistema de rodízio (GERAQUE, 2015). Assim, torna-se 
imperativo o estabelecimento e a aplicação de metodologias para avaliação quali-quantitativa das águas.

Barbosa, Callisto e Galdean (2000) declaram que a saúde destes ecossistemas pode ser aferida tanto por 
meio das características de sua estrutura, baseada em elementos biológicos e na sua relação com parâmetros 
físico-químicos, quanto por meio das características de seu funcionamento, baseadas nos processos 
fundamentais para a manutenção da biodiversidade. Neste sentido, os macroinvertebrados bentônicos 
têm se revelado uma ótima ferramenta para avaliação da qualidade dos ecossistemas aquáticos, pois são 
altamente sensíveis as alterações ambientais (BAPTISTA, 2008; CALLISTO; MORETTI; GOULART, 2001; 
MONTEIRO; OLIVEIRA; GODOY, 2008; SILVEIRA; QUEIROZ; BOEIRA, 2005; STRIEDER, SCHERER; 
VIEGAS, 2006).

Entretanto, os resultados de estudos técnico-científicos, especialmente a respeito da temática água, devido 
sua relevância à sociedade, não devem ficar restritos ao âmbito acadêmico. É necessário que a sociedade 
se aproprie desse conhecimento, de forma a fazer valer seu juízo de valor, utilizando-o para desempenhar 
um papel ativo na gestão ambiental pública. Por meio da educação ambiental nas escolas de ensino básico, 
é possível atingir uma camada representativa da sociedade, uma vez que a faixa etária jovem apresenta o 
potencial ideal para a absorção de novos conceitos de ocupação do espaço geográfico, além da formação 
de uma consciência crítica em torno de questões e problemas ambientais (SECCO, 1998).

Esta abordagem aproxima o estudante de sua realidade local, complementando e enriquecendo o material 
didático utilizado em sala de aula, já que uma das maiores dificuldades dos professores tem sido a escassez 
de recursos didáticos que permitam a transmissão do conteúdo técnico-científico em ecologia, utilizando 
uma linguagem acessível e de fácil compreensão (MACHADO, 1996).

A presente proposta teve o propósito de inserir a temática ambiental no ambiente de uma Escola de Ensino 
Fundamental, por meio da mobilização de seus estudantes e professores para a avaliação da condição das 
águas superficiais de um recurso hídrico pertencente à microbacia hidrográfica na qual a escola em questão 
encontra-se inserida, utilizando, para tanto, estratégias de aprendizagem significativas e ativas.

Destaca-se ainda a oportunidade de formação de estudantes despertos à atividade técnico-científica, cujo 
interesse poderá ser fortalecido ao longo de sua formação focando-se no despertar da vocação científica. 
Outro ponto de destaque é a atuação desses estudantes como multiplicadores do conhecimento adquirido 
junto a seus colegas, amigos e familiares, disseminando a consciência e a ética ambiental, por meio de 
julgamento de valor. Por fim, destaca-se a oportunidade de formação de professores da rede pública 
municipal sob o viés da transdisciplinaridade que a temática ambiental exige, possibilitando a replicação dos 
conhecimentos gerados/sistematizados a outros grupos de estudantes.

O projeto desenvolvido junto à escola objetivou de maneira geral que os participantes pudessem compreender 
os fatores que interferem na sobrevivência de organismos presentes nos rios, buscando desenvolver a 
compreensão sobre a importância da preservação do ambiente aquático para a manutenção da vida. Para 
que o objetivo geral fosse atingido, foram delineados os seguintes objetivos específicos:

a) Sensibilizar os estudantes quanto aos impactos ambientais sobre os recursos hídricos através da 
observação in loco e registro fotográfico de arroio localizado nas proximidades da Escola Italo João Balen, 
no Município de Caxias do Sul, RS; 

b) Estudar a temática água utilizando, principalmente material didático pré-existente, visando prover tanto 
os estudantes quanto os professores de conhecimentos técnico-científicos relativos aos recursos hídricos;
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c) Envolver a comunidade escolar no tema Recursos Hídricos, visando à capacitação do corpo docente e a 
participação de parte do corpo discente no projeto;

d) Avaliar a qualidade da água superficial do Arroio pena Branca através de parâmetros físicos, químicos e 
biológicos;

e) Montar e monitorar um aquário como estratégia educacional, visando estabelecer analogias entre o 
ecossistema natural arroio e o ecossistema artificial aquário.

DESENVOLVIMENTO

As atividades desenvolvidas no projeto estão descritas nos itens a seguir:

a) Identificação do recurso hídrico

Esta etapa envolveu a identificação dentre as bacias urbanas do Município a que mais se adequaria ao 
estudo, optando-se pela Microbacia Hidrográfica do Arroio Pena Branca a qual drena parte da área urbana 
do Município e por sua proximidade com a escola alvo, sendo esta igualmente localizada dentro da área da 
bacia. Os instrumentos de coleta de dados, equipamentos e materiais foram câmeras digitais e smartphones 
para registros fotográficos.

Uma vez definida a bacia foi realizada uma atividade em campo para o reconhecimento do recurso hídrico, 
incluindo a identificação do uso e ocupação do solo e das características visuais do arroio. Participaram 
desta atividade seis alunos e uma professora da escola envolvida com o projeto, dois professores e um 
técnico do Instituto de Saneamento Ambiental (ISAM) da UCS. Esta atividade foi dividida em duas etapas, 
sendo a primeira para registrar imagens que representassem a percepção dos estudantes frente às situações 
consideradas inadequadas à preservação do recurso hídrico. A segunda etapa objetivou uma comparação 
entre dois pontos distintos do Arroio Pena Branca: um com alta influência humana e outro onde a ação 
humana é menor. Seu objetivo foi despertar a percepção dos estudantes para diferentes aspectos que 
influenciam a qualidade da água, especialmente em seus aspectos visual e olfativo.

Nesse momento, definiu-se que a coleta de amostras de água para a análise seria no ponto com maior 
influência humana. Para ambas as etapas os estudantes utilizaram câmeras digitais e smartphones para 
registro destas condições (Figuras 1 e 2). Os resultados desta atividade foram discutidos entre professores 
e estudantes e serviram para dar continuidade às demais etapas do trabalho. 

Figura 1 – Registro fotográfico do Arroio Pena Branca – dezembro/2014.
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b) Estudo teórico da temática água

A atividade foi conduzida ao longo de toda a execução do projeto, visando prover, tanto os estudantes 
quanto os professores bolsistas, de conhecimentos técnico-científicos relativos ao tema em estudo. Para 
nortear as discussões e atividades realizadas com os mesmos, utilizou-se o Guia Qualidade da Água (Figura 
3) desenvolvida pelo ISAM da UCS, em parceria com o Ministério das Cidades, através da Rede Nacional de 
Capacitação e Extensão Tecnológica em Saneamento Ambiental (BRASIL, 2013).

 

Os estudantes e os professores bolsistas foram instrumentalizados teoricamente com conceitos básicos 
sobre o tema recursos hídricos, incluindo os seguintes assuntos contidos nas seis unidades do Guia 
Qualidade da Água:

A água na natureza;

Poluição, qualidade e usos da água;

Controle da poluição e saúde;

Enquadramento dos recursos hídricos e indicadores de qualidade de água;

Controle da qualidade da água para consumo humano;

Figura 2 - Registro fotográfico do Arroio Pena Branca – dezembro/2014

Figura 3 – Guia Qualidade da Água: Padrões de Potabilidade e Controle da Poluição.
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Monitoramento de qualidade de água.

Ao final de cada unidade os estudantes e professores realizaram exercícios contendo 10 questões objetivas, 
a fim de verificar seu aprendizado, bem como dificuldades a serem sanadas sobre o assunto, antes de 
prosseguir nos estudos sobre o tema.  

A construção, manutenção, observação e estudo de um terrário (Figura 4), o estudo de questões teóricas 
através de um quizz e a condução de pesquisas complementares em artigos e estudos disponíveis na 
internet são exemplos de estratégias de aprendizagem utilizadas durante esta etapa.

c) Envolvimento da comunidade escolar 

Algumas atividades foram estabelecidas visando o envolvimento de toda a comunidade escolar no projeto:

Nos meses de março de 2015 e novembro de 2015 foram realizadas, respectivamente, reuniões de 
apresentação e encerramento do projeto para os professores e direção da escola. Essa atividade teve por 
objetivo iniciar (Figura 5) e encerrar a mobilização destes segmentos da comunidade escolar, apresentando 
os principais objetivos e resultados alcançados por meio do projeto. Cabe salientar que todas as 
apresentações realizadas foram acompanhadas pela equipe da Universidade de Caxias do Sul, em parceria 
com os professores e os estudantes bolsistas. Durante as reuniões os professores presentes apresentaram 
boa receptividade ao projeto, elogiando e incentivando os professores e estudantes bolsistas diretamente 
envolvidos.

Figura 4 – Construção e observação do ecossistema terrário – abril a novembro/2015.

Figura 5 – Apresentação inicial do projeto aos professores da escola – março/2015.
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Em abril de 2015 foi realizada uma atividade de campo com 37 participantes da escola, incluindo 32 
professores e direção da escola e 5 estudantes bolsistas (Figura 6). Esta atividade teve o objetivo de 
capacitar educadores e alunos na temática qualidade da água para que estes possam ser replicadores do 
conhecimento, através do reconhecimento da situação dos recursos hídricos na cidade de Caxias do Sul. 
Desta forma objetivou também despertar o olhar da comunidade escolar para a necessidade de preservação 
do meio ambiente, em especial dos recursos hídricos urbanos e os impactos ambientais causados pelo 
uso e ocupação do solo e atividades antrópicas sob o regime quali-quantitativo destes. Esta atividade foi 
realizada em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente do Município de Caxias do Sul, que 
cedeu transporte e colaboradores, bem como acompanhada pela equipe da Universidade de Caxias do Sul, 
em parceria com os professores e os estudantes bolsistas.

O trajeto percorrido na atividade incluiu duas Microbacias Hidrográficas do Município: a do Arroio Pena 
Branca e a do Arroio Tega. A primeira microbacia foi escolhida para o reconhecimento por parte da 
comunidade escolar, devido ao fato de constituir a unidade principal de estudo do projeto. Enquanto que a 
segunda microbacia foi escolhida por motivos históricos e relacionada à ocupação e evolução do Município 
de Caxias do Sul, já que a cidade se desenvolveu as margens do Arroio Tega. Ainda, de acordo com estudos 
de monitoramento quali-quantitativo dos recursos hídricos urbanos de Caxias do Sul, realizado pelo ISAM/
UCS, o Arroio Tega é um dos recursos hídricos do Município que apresenta condição de qualidade mais 
comprometida, devido principalmente ao lançamento irregular de esgoto doméstico, efluente industrial e 
poluição difusa causada pela lixiviação do solo altamente impermeabilizado e antropizado. 

A maioria dos participantes apresentou envolvimento com a atividade proposta, ampliando sua visão sobre 
a situação dos Recursos Hídricos na cidade de Caxias do Sul, demonstrando interesse e preocupação com 
o tema qualidade da água. Além disso, mostraram entusiasmo com a prática de campo, sugerindo outras 
atividades semelhantes como forma de ultrapassar os limites físicos da escola.

Em agosto de 2015 os alunos do turno da manhã, sob a orientação de seus professores, iniciaram a organização 
dos seus trabalhos para exposição na I Feira de Ciências da Escola (Figura 7). O tema geral da feira foi 
“Recursos Hídricos” e os alunos de cada ano escolar desenvolveram seus trabalhos em torno de um tema 
específico conforme citado a seguir: 6º ano - A água, o solo e o ar; 7º ano - A água e os seres vivos; 8º ano - A 
água e o corpo humano; 9º ano – A água na Química e na Física. Os trabalhos foram avaliados por professores 
pós-graduandos da Universidade de Caxias do Sul havendo premiação de melhor trabalho para cada ano. 
Houve a participação e divulgação do projeto para toda a comunidade escolar no dia da exposição. 

Figura 6 – Roteiro Arroio Tega com a direção e professores da escola – abril/2015.
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d)  Avaliação da qualidade da água do Arroio Pena Branca

As atividades de campo ocorreram em épocas distintas do ano: em dezembro de 2014 (Figura 8), em abril 
de 2015 (Figura 9), em julho de 2015 (Figura 10) e em setembro de 2015 (Figura 11). A justificativa para as 
coletas serem feitas em épocas diferentes se deve a influência da variação climática sobre os parâmetros 
físico-químicos e microbiológicos.

Figura 7 – I Feira de Ciências da Escola – agosto/2015.

Figura 8 - Avaliação da qualidade da água do Arroio Pena Branca – dezembro/2014.
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Figura 9 – Avaliação da qualidade da água do Arroio Pena Branca – abril/2015.

Figura 10 - Avaliação da qualidade da água do Arroio Pena Branca – julho/2015.

Figura 11 - Avaliação da qualidade da água do Arroio Pena Branca – setembro/2015.
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As coletas das amostras de água foram realizadas pelos estudantes bolsistas, com apoio dos professores 
bolsistas e dos técnicos do ISAM/UCS, seguindo o estabelecido na NBR 9.897/1987 (ASSOCIAÇÃO 
BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1987).

Posteriormente, estas amostras foram conservadas a 4°C e encaminhadas para o Laboratório de Análises e 
Pesquisas Ambientais da UCS. Os parâmetros analisados em laboratório foram: coliformes termotolerantes; 
demanda bioquímica de oxigênio; demanda química de oxigênio; fósforo total; nitrogênio total; e sólidos 
totais.

A avaliação em campo foi feita com base nos parâmetros: condutividade, ORP, oxigênio dissolvido, pH, 
sólidos dissolvidos totais, temperatura da amostra e turbidez utilizando-se uma sonda multiparâmetro da 
marca Horiba.

Os parâmetros físico-químicos e microbiológicos que foram selecionados para estudo possibilitam sua 
aplicação no Índice de Qualidade da Água (IQA), índice desenvolvido pela National Sanitation Foundation 
(USA) e adaptado pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb). O IQA é atualmente o 
principal índice para avaliação da qualidade da água no país, tendo sido desenvolvido com o intuito de 
avaliar a qualidade da água bruta a ser destinada para abastecimento público, após receber o tratamento 
necessário.

Os estudantes receberam os relatórios de ensaio dos parâmetros coletados em campo e realizados em 
laboratório, desenvolvendo suas habilidades de leitura e interpretação dos mesmos, concluindo que os 
parâmetros físicos e químicos do arroio não apresentavam boa classificação. Ao utilizar estes parâmetros 
na calculadora IQA, também concluíram que o Arroio Pena Branca está com suas águas poluídas, estando 
na classe de enquadramento 2 de acordo com a Resolução CONAMA 357, de 2005. 

Para a coleta dos macroinvertebrados bentônicos foi utilizado um amostrador tipo “puçá aquático” (“frame dip-net”, 
malha 0,250 mm) e um “amostrador Surber-Bento” (malha de 0,250 mm) para substratos formados por grandes 
cascalhos, em uma área amostral de 900 cm², durante três minutos. As amostras foram fixadas in situ com álcool 
70% (Figura 12), armazenadas em sacos plásticos e levadas ao laboratório, onde foram lavadas em diferentes 
redes de malhas, sendo a menor malha com tamanho de 0,5 mm. Os macroinvertebrados foram triados com 
o auxílio de dois Estereomicroscópio (lupa binocular) e acondicionados em tubetes de vidro com álcool 70% e 
etiquetados, para a construção da coleção de macroinvertebrados na Escola Municipal de Ensino Fundamental 
Italo João Balen. A classificação taxonômica foi realizada pelos estudantes e sob orientação de especialista, com 
o auxílio da lupa binocular, até o nível de ordem e baseada em bibliografia especializada (BOUCHARD JR., 2004; 
FERNÁNDES; DOMÍNGUEZ, 2001; MERRIT; CUMMINS; BERG, 2008; MERRIT; CUMMINS, 1984). 

Figura 12 – Macroinvertebrados da ordem Diptera – Chironomidae coletados no Arroio Pena Branca – 2014/2015.
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Os resultados obtidos com as análises dos macroinvertebrados bentônicos também apontam que a qualidade 
das águas do arroio Pena Branca está comprometida, visto que foram encontrados predominantemente 
grupos de macroinvertebrados tolerantes à poluição. Os macroinvertebrados coletados, pertencentes à 
ordem Diptera - Chironomidae possuem algumas espécies consideradas bioindicadoras de ecossistemas 
alterados. Os macroinvertebrados da ordem Diptera foram encontrados nas três amostras coletadas 
(verão, outono e primavera), na terceira coleta realizada, referente ao inverno, não foram identificados 
macroinvertebrados nas amostras. A ausência dos organismos nesta coleta pode ser justificada pelo fato de 
que a coleta foi realizada após um período de sete dias de chuva, o que causou o aumento significativo da 
vazão do arroio, favorecendo o desprendimento dos macroinvertebrados dos sedimentos. Ainda que tenham 
sido identificados apenas macroinvertebrados pertencentes à ordem Diptera – Chironomidae, os estudantes 
produziram uma coleção de referências para os macroinvertebrados encontrados, com todos os exemplares 
encontrados pela equipe (Figura 13). 

 

e) O aquário na Escola

A atividade de montagem e monitoramento de um aquário no ambiente escolar teve por objetivo possibilitar 
com que os estudantes realizassem analogias entre um ecossistema natural e artificial de água doce, 
evidenciando que há muitas similaridades entre a dinâmica de ambos os ecossistemas. Esta estratégia 
buscou desenvolver nos estudantes um sentimento de pertencimento e responsabilidade sob os recursos 
hídricos, visto que o desafio que lhes foi colocado era a manutenção e sobrevivência da fauna presente no 
aquário.

Antes da montagem do aquário na escola, os estudantes se prepararam, participando de vivências 
educacionais e ambientais no UCS Aquarium (Figura 14). As atividades realizadas tiveram como objetivo 
introduzir a temática aos alunos, ao mesmo tempo em que orienta sobre a montagem de um aquário e sua 
manutenção. A sequência didática no UCS Aquarium se pautou nos seguintes aspectos:

Importância;

Montagem;

Equipamentos necessários;

Compatibilidade de peixes;

A alimentação;

Outras particularidades. 

Figura 13 – Coleção de macroinvertebrados coletados no Arroio Pena Branca - 2014/2015



109

Caderno Pedagógico Eletrônico - Artigos ConVersAções Pedagógicas

Figura 14 – Vivência dos estudantes no UCS Aquarium – abril/2015.

Dentre as diversas atividades realizadas com os professores e estudantes bolsistas, propôs-se uma atividade 
prática vinculada à teia alimentar (Figura 15), com o objetivo de despertar nos mesmos a importância de 
todos os elementos bióticos e abióticos da natureza, bem como sua interação com todos os seres para um 
ecossistema equilibrado.

A montagem do aquário foi realizada pelos estudantes em abril de 2015. As avaliações dos parâmetros físico-
químicos como pH, temperatura, nitritos, cloro, amônia e oxigênio dissolvido foram realizadas inicialmente 
uma vez por semana, visando identificar a estabilidade dos parâmetros. As espécies de peixes e moluscos 
selecionadas foram: 

Peixe plati - Xiphophorus maculatos

Peixe espada - Xiphophorus helleri 

Peixe cascudo - Ancistrus

Peixe guppy - Poecilia reticulta

Caracol aruá-do-banhado - Pomacea canaliculata

A inserção das espécies biológicas peixes e pomáceas somente foi realizada na sétima semana de 
monitoramento (Figura 16).

Figura 15 – Vivência com os estudantes sobre a teia alimentar – abril/2015.
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Cabe destacar que a definição das quatro espécies de peixes e uma de molusco introduzidas no aquário foi 
de responsabilidade dos estudantes bolsistas, com apoio dos profissionais do UCS Aquarium. O controle 
dos parâmetros continuou sendo realizado semanalmente pelos estudantes, com o objetivo de fornecer 
subsídios para discussões a respeito das dinâmicas ocorrentes no aquário e sua correlação com o ambiente 
natural, o Arroio Pena Branca.

Através do monitoramento dos parâmetros na água do aquário, os estudantes observaram que a temperatura 
sofreu uma pequena variação no período de monitoramento, principalmente nos dias mais frios. Estas 
variações foram justificadas por problemas técnicos com o aquecedor instalado no aquário. O pH da água se 
manteve estável em 7,5. A amônia foi o parâmetro que sofreu maiores alterações, podendo ser o indicativo 
para a causa da morte de alguns peixes do aquário durante o período de monitoramento. Inicialmente, o 
nitrito sofria alterações constantes, no entanto, foi identificada a estabilidade no decorrer das semanas. O 
oxigênio dissolvido manteve-se nos padrões adequados. Foram realizadas duas trocas de 50% da água do 
aquário, com objetivo de estabilizar a amônia. 

A montagem do aquário na escola acabou gerando um resultado positivo sobre a integração e mobilização 
da comunidade escolar, sendo possível estabelecer inter-relações com os recursos naturais e os seres 
vivos, valorizando o meio ambiente.

 

CONCLUSÃO

Os resultados apontam sobre a possibilidade de estudantes do Ensino Fundamental realizarem o 
monitoramento da qualidade da água em regiões urbanas, tanto com a análise da qualidade da água utilizando 
equipamentos de monitoramento e métodos laboratoriais, quanto através da análise quali-quantitativa dos 
macroinvertebrados encontrados na água. Com os resultados obtidos no projeto, pode-se afirmar que os 
estudantes de Ensino Fundamental compreenderam que organismos aquáticos, como macroinvertebrados, 
podem auxiliar na identificação das condições de qualidade da água de um recurso hídrico além de desenvolver 
a habilidade de classificar as diferentes famílias de macroinvertebrados e relacioná-las à qualidade da água 
que elas indicam. Os estudantes do Ensino Fundamental puderam compreender os fatores que interferem 

Figura 16 – Introdução dos seres vivos no aquário da Escola – maio/2015.
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na sobrevivência de organismos presentes nos rios, bem como a importância da preservação do meio 
ambiente. Assim, compreenderam os fatores e de que maneira contribuíram para a poluição deste arroio. 

Os relatos dos professores da escola após a atividade de campo nas duas microbacias hidrográficas do 
Município demonstraram preocupação e interesse pelas questões ambientais, sendo que muitos relataram 
a possibilidade da inter-relação entre os conteúdos abordados durante o ano letivo, em suas respectivas 
disciplinas, e as observações obtidas em campo. Neste contexto, entende-se que a estratégia de mobilização 
dos professores por meio de atividade de campo, foi essencial para o despertar e o envolvimento deste 
segmento da comunidade escolar com o tema, inclusive com o interesse dos mesmos em vincular o que eles 
perceberam nesta atividade, aos estudos realizados em sala de aula.

Ainda com relação ao envolvimento da comunidade escolar no Projeto, outro aspecto importante a ser 
destacado, consiste a realização da I Feira de Ciências na Escola. O desenvolvimento do Projeto na escola 
despertou o interesse de mais professores e estudantes para a atuação na área científica, tendo início o 
processo de organização e planejamento de feiras de ciências para os próximos anos, e ainda, a formação de 
um clube de ciências por parte dos estudantes interessados. Os motivadores desta ideia são os professores 
e estudantes bolsistas envolvidos no projeto que atuaram como multiplicadores ambientais.

Com a montagem do aquário, o grupo passou a perceber as semelhanças e diferenças entre o aquário 
e o arroio, comparando e discutindo a visão de cada um com relação a esses meios, desenvolvendo 
uma postura diferente com relação aos ecossistemas, tornando-se ativos nos processos de preservação 
ambiental. A analogia entre o aquário e o arroio tornou-se uma estratégia de ensino para aprendizagem 
ativa dos estudantes, pois facilitou a compreensão de alguns acontecimentos recorrentes aos dois meios. 
Durante o período da prática da atividade envolvendo o aquário observou-se a motivação e o interesse, não 
apenas dos estudantes diretamente envolvidos no projeto, mas de toda a comunidade escolar, inclusive 
visitantes da escola, despertando a sensibilização ambiental e a percepção da importância da preservação 
dos ecossistemas análogos ao aquário. Além disso, o aquário continua sendo monitorado pelos estudantes 
e servindo de espaço de interação entre um meio natural (o arroio) e um meio artificial (o aquário), servindo 
como ferramenta de ensino para outras turmas.

Finalmente, com o desenvolvimento do projeto, os professores e estudantes bolsistas conheceram a 
iniciação científica, possibilitando o despertar para esta vocação. O envolvimento, principalmente dos 
estudantes de Ensino Fundamental nas atividades de pesquisa, demonstrou-se uma importante ferramenta 
para a compreensão das metodologias científicas e sua aplicabilidade em atividades de biomonitoramento 
ambiental. Visto que a meta da gestão ambiental é desenvolver e aplicar métodos, tanto em sistemas de 
produção, como em seus sistemas naturais, almejando uma relação sustentável entre o homem e o meio 
ambiente, o tema Educação Ambiental e Recursos Hídricos vem contribuir nessa busca, principalmente 
no sentido de aproximar o estudante e a escola do seu entorno, do seu bairro, da sua cidade, tornando os 
envolvidos conscientes do meio natural existente no seu meio construído, no ecossistema urbano. Além 
disso, a construção de instrumentos, processos e metodologias que possam ser incorporadas ao currículo 
do ensino formal e não formal, são ferramentas importantes na busca de atitudes de respeito ao meio 
ambiente. 
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MOSTRA DE CIÊNCIAS & CONEXÕES INTERDISCIPLINARES

Andréia Michelon Gobbi1, Karina Chilanti2

Resumo: O presente artigo apresenta o processo de implementação, as atividades realizadas e os resultados de um 
projeto interdisciplinar intitulado Mostra de Ciências, realizado na Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel 
Pereira dos Santos, da Rede Municipal de Ensino da Cidade de Caxias do Sul/RS. Com o tema “Pesquisar é Entender 
o Mundo” o projeto teve como objetivo a alfabetização científica e tecnológica em uma perspectiva de formação cidadã, 
aproximando o que se ensina na escola com a realidade, abordando a parte diversificada prevista nas Diretrizes 
Curriculares Nacionais da Educação Básica. Os resultados observados por meio da avaliação processual e contínua, 
bem como dos dados coletados nas produções dos estudantes, ao longo do processo de ensino/aprendizagem, foram 
bastante satisfatórios e o projeto cumpriu seu propósito.

Palavras-chave: alfabetização científica e tecnológica, interdisciplinaridade, Mostra de Ciências, Ensino Fundamental II.

INTRODUÇÃO

Partindo do pressuposto de que a Educação só pode ser compreendida em um determinado contexto 
histórico, é possível afirmar que ela acompanha o desenvolvimento da sociedade nos aspectos econômicos, 
políticos, culturais, científicos e tecnológicos (ARANHA, 2006).

Ao passo que a sociedade se modifica, diferentes formatações no currículo escolar vão sendo implementadas, 
na busca de adequar o que se ensina na escola ao contexto do momento em que se vive e, claro, associadas 
às interferências políticas e ideológicas que permeiam o contexto da administração educacional e os fins a 
que ela se propõe.

No século XXI, com o advento das tecnologias de informação e as transformações rápidas da sociedade, 
profissionais da educação se deparam com diversos desafios. É perceptível que os acontecimentos do 
final do século XX causaram uma certa desorientação, inclusive para pais e professores que observam a 
desagregação de parâmetros que outrora se mantinham (ARANHA, 2006).

A figura do professor, por exemplo, que era vista como detentora do conhecimento, se modifica, tendo 
que atuar como mediador do conhecimento, criando ambientes de aprendizagem onde os estudantes são 
agentes no processo educacional, não mais sendo passivos, receptores de informações e conceitos. Nessa 
perspectiva cabe a citação de Freire (2006, p. 47) afirmando que “ensinar não é transferir conhecimento, 
mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção”.

Em um modelo educacional onde os estudantes devem ser ativos no processo de ensino/aprendizagem, 
surge a necessidade de criar metodologias e projetos que deem conta de associar os conceitos e conteúdos 
disciplinares às questões práticas e, ainda, que inter-relacionem os conhecimentos das diversas áreas 
do conhecimento em uma aplicação desse conjunto de informações de maneira significativa na vida e no 
cotidiano.

A transformação constante da sociedade exige que os processos de ensinar e aprender acompanhem 
os recursos e as características da sociedade atual, que não comportam mais o modelo conhecido, 
popularmente, como tradicional (HERNÁNDEZ, 1998). Não há como ignorar a era tecnológica em que se 
vive, a velocidade e a necessidade de transformação, mediante aos novos recursos tecnológicos e o acesso 
à informação. Desse modo é necessário fazer com que os avanços tecnológicos sejam utilizados a favor da 

1 Graduação em Letras. Especialização em Novas Metodologias para o Ensino Médio em Ciência, Matemática e Tecnologia e em Gestão e 
Metodologias para e Educação a Distância. Professora de Língua Portuguesa da RME. andreiamichelongobbi@gmail.com
2 Graduação em Matemática. Especialzação em Práticas Pedagógicas Interdisciplinares. Professora de Matemática e Ciências da RME. 
kchil@bol.com.br
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aprendizagem, transformar os recursos em ferramentas para a transposição didática e as informações em 
conhecimento.

De acordo com Aranha (2006) no ensino deve prevalecer o interesse de buscar novas metodologias 
pedagógicas, que permitam à equipe de professores abordar o conteúdo não em compartimentos estanques, 
como ainda é de costume, mas de modo interdisciplinar por meio de projetos.

Para que os profissionais da educação possam adequar a escola aos fatores externos, como a globalização, 
é preciso reflexão e organização de metodologias e estratégias de aprendizagem que contemplem esse 
contexto (HERNÁNDEZ, 1998). Uma vez que ter condições de compreender e intervir na realidade se torna 
tão importante quanto ler e escrever em outros tempos.

Entram em voga, então, as discussões sobre as reformas nos currículos escolares, metodologias e técnicas 
de projetos interdisciplinares e a Alfabetização Científica e Tecnológica (AC&T), que configuram discussões 
atuais norteadoras da escola deste tempo, tornando o ato de ensinar e aprender significativo, garantindo que 
a informação se transforme efetivamente em conhecimento.

As Mostras de Ciências caracterizam atividades que ao longo da história da educação são realizadas em 
diferentes níveis de ensino. Algumas dessas atividades trabalham com reprodução de experimentos de 
livros didáticos outras com uma abordagem da sequência operacional do método científico. Nesse contexto, 
a implementação de uma mostra de ciências visa contemplar a integração dos conteúdos e efetivar a 
interdisciplinaridade na escola.

A proposta da Mostra realizada na E.M.E.F. Manoel Pereira dos Santos, além de implementar um projeto 
interdisciplinar, teve como objetivo trabalhar o raciocínio científico em torno da resolução de problemas do 
cotidiano, com a finalidade de promover a Alfabetização Científica e Tecnológica.

Segue um referencial para compreensão do aporte teórico que levou a elaboração do projeto Mostra de 
Ciências na escola, como proposta de trabalho interdisciplinar, em uma abordagem da parte diversificada, 
prevista nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica - DCNEB (BRASIL, 2013).

Organização curricular escolar do 6º ao 9º Ano do Ensino Fundamental II

A Educação, ao longo do seu processo histórico passou e passa por muitas modificações. A formatação 
atual dos conteúdos que são ensinados na escola, de acordo com as DCNEB (BRASIL, 2013), no que trata 
da organização curricular do Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano, orientam a organização dos conteúdos 
a serem trabalhados de modo a estabelecer uma base nacional comum e uma parte diversificada, não 
podendo estas serem vistas como blocos distintos de conteúdo.

A articulação entre a base comum e a parte diversificada torna possível a integração dos saberes escolares 
com interesses mais amplos da formação básica, como aspectos da realidade local, necessidades dos 
estudantes, características regionais da sociedade, da cultura e da economia.

Ainda segundo o documento DCNEB (BRASIL, 2013), é possível verificar a organização dos componentes 
curriculares da seguinte maneira:

I - Linguagens (compreendendo Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, Arte e Educação Física)

II – Matemática

III - Ciências da Natureza

VI - Ciências Humanas (História e Geografia)

V - Ensino Religioso
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Percebe-se a organização dos componentes curriculares em eixos, onde os conteúdos a serem trabalhados 
nessa organização têm origem nas disciplinas científicas.

O documento ainda prevê a articulação dos conteúdos a partir das possibilidades abertas pelos seus 
referenciais, partindo da abordagem de assuntos que afetam a vida humana em escala global, regional e 
local e a possibilidade de trabalhar temas contemporâneos de forma integrada.

Nesse contexto é possível inserir a interdisciplinaridade, mesmo o documento não a definindo como proposta 
metodológica, sendo necessário o aprofundamento do significado do termo para que se possa compreender 
do que trata e como poderá ser trabalhada no universo escolar.

Interdisciplinaridade

Surgindo em meados do século XX, nos meios acadêmicos e segmentos educacionais, a interdisciplinaridade 
é apresentada como proposta para agrupar e inter-relacionar os conhecimentos. Segundo Fazenda (1991) 
trabalhar a interdisciplinaridade na escola se trata de um processo onde professores, gestores e estudantes 
assumem um contrato onde cada um atuará na construção do conhecimento.

Paviani (2008) diz que a interdisciplinaridade é um conceito não preciso, embora seja um tema bastante 
difundido nos meios educacionais, mas que pode assumir o significado de uma estratégia de integração 
e flexibilização entre as disciplinas (no caso, componentes curriculares) não as eliminando do contexto 
curricular e sim oferecendo a compreensão do limite e da função adequada das disciplinas.

Schmitz (2004) aborda que a interdisciplinaridade deve ser encarada como uma prática que visa a abordagem 
de problemas relacionados com o cotidiano, em torno da resolução de um problema concreto, que deve ir 
além da solução do problema e de modo muito especial, envolvendo questões políticas e éticas, não sendo 
confundida com o trabalho coletivo ou como oposição a fragmentação dos componentes curriculares.

O trabalho interdisciplinar não se ensina, nem se aprende, ele é vivenciado e construído, pois se caracteriza 
pela busca, pela pesquisa e o rompimento dos limites estabelecidos entre as várias áreas de conhecimento, 
respeitando cada uma delas, onde estes campos de conhecimento não se anulam, mas estabelecem um 
diálogo (FAZENDA, 2013).

A interdisciplinaridade pode então ser compreendida como o estudo de um assunto, investigando suas 
implicações, não eliminando os componentes curriculares, mas integrando-os na compreensão de um 
fenômeno social, quando se busca esgotar a explicação desse fenômeno sobre diversos aspectos.

O tema interdisciplinaridade para Fourez (1997) provém da consciência de que a abordagem do mundo 
por meio de uma disciplina (ou componente curricular) é, geralmente, muito limitada, em especial por não 
aproximar os jovens das questões científicas e tecnológicas, que apresentem utilidade na vida social ou 
pessoal, individual ou política.

O aprendizado não deve ser centrado na interação individual de estudantes com materiais instrucionais, 
nem se resumir à exposição de estudantes ao discurso professoral, mas se realizar pela participação ativa 
de cada um e do coletivo educacional numa prática de elaboração cultural (FOUREZ, 1997). Além disso, 
quando o professor assume o papel de mediador do conhecimento, utilizando-se da interdisciplinaridade em 
sala de aula, não significa que ele precisa conhecer todas as áreas em igual profundidade, mas deve criar 
estratégias e utilizar metodologias que envolvam múltiplos conhecimentos.

Pode se perceber que, embora o conceito de interdisciplinaridade não seja uma receita metodológica com 
instruções para ser aplicada em projetos escolares, as discussões em torno da sua definição vão ao encontro 
da ideia de que ela se concretiza na medida em que é aplicada, levando em consideração a relação entre as 
diversas áreas do conhecimento, em torno do trabalho sobre uma proposta comum.
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Desse modo, é possível considerar uma ação interdisciplinar um conjunto de atividades relacionadas a 
resolução de um problema do cotidiano que transpõe de maneira prática a associação dos saberes para a 
compreensão dos fenômenos intrínsecos a ele, integrando diversos componentes curriculares, permitindo 
atribuir sentido e socializar o que se aprende.

Em um projeto interdisciplinar não se deve determinar o que cada componente curricular pode contribuir para 
o desenrolar das atividades, mas observar que naturalmente a necessidade de utilização dos conhecimentos 
de cada componente surgirá e será efetiva, na medida que as ações do projeto são executadas.

Alfabetização Científica e Tecnológica (AC&T)

A  Alfabetização Científica e Tecnológica é um dos aspectos fundamentais para a popularização da ciência. As 
discussões sobre a AC&T permeiam o papel da escola na construção dos saberes científicos fundamentais 
para a interpretação do mundo, bem como a busca de metodologias que contemplem a promoção dos seus 
princípios em ambientes formais de educação.

Sasseron e Carvalho (2011), em seu artigo de revisão bibliográfica sobre a Alfabetização Científica (AC) 
discorrem, em consonância com outros pesquisadores, sobre a necessidade de mudança do ensino de 
ciências dogmático para um ensino em que o objetivo maior seja o desenvolvimento pessoal do sujeito.

Silva (2007) trata da AC na perspectiva de que os estudantes ajudam-se no processo de aprendizagem, 
atuando como parceiros, entre pares e com os professores, adquirindo conhecimento sobre um dado 
objeto. Neste sentido a AC enfatiza a participação ativa e a interação dos envolvidos no processo de ensino/
aprendizagem.

Relacionando os fundamentos da AC&T com a Pedagogia da Ação Dialógica de Paulo Freire (1987) observa-
se que são ideias afins, pois ambas tratam da formação plena de um estudante crítico, sendo a educação 
um processo de aprendizagem onde o estudante se torna o sujeito de suas ações, capaz de desenvolver 
sua autonomia. A autonomia, segundo Fourez (1995) é um dos propósitos da AC&T, assim como o domínio 
e a comunicação.

Nesse sentido os princípios da AC&T são fundamentais para que os estudantes, sujeitos no processo de 
ensino/aprendizagem desenvolvam capacidades que de acordo com Fourez (1997) estão diretamente 
ligadas às competências e habilidades de apropriação de um conhecimento, dominando suas informações, 
sendo autônomos para investigar e compreender fatos e estando aptos a comunicá-los.

Segundo Bettanin (2003), a proposta de AC&T vem da necessidade de se familiarizar com as ciências e a 
tecnologia do mundo atual, surgindo também como uma resposta ao ensino tradicional que provoca o que 
tem se denominado de crise no ensino de ciências.

Freire (2006) enfatiza que nas relações que o homem estabelece com o mundo, por meio da sua ação sobre 
ele, encontra os resultados das suas próprias ações. Por isso a importância da formação cidadã de sujeitos 
autônomos, que se sintam responsáveis pela sociedade a partir da compreensão do mundo que se dará 
também pelo que se aprende na escola, possibilitando a ele não apenas compreender, mas intervir no seu 
mundo.

Pode-se concluir, então, que o desenvolvimento dos propósitos da AC&T é essencial para a formação integral 
dos estudantes, garantindo-lhes competências e habilidades voltadas a uma ação efetiva na sua realidade 
cotidiana, nas diversas instâncias sociais.

Mostras de Ciências

As Mostras de Ciências podem suprir a necessidade de movimento e interação na educação e, de acordo 
com Pereira (2000), constituem uma atividade em que os estudantes realizam trabalhos de investigação 
científica, para posteriormente apresentar e discutir os resultados obtidos.
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Algumas dessas atividades trabalham com reprodução de experimentos de livros didáticos outras com 
uma abordagem da sequência operacional do método científico. Quando a abordagem é a reprodução de 
experimentos de livros didáticos, não se observa a produção de conhecimento e o pensamento em torno da 
resolução de problemas, essencial para instigar o pensamento científico.

As Mostras de Ciências que buscam desenvolver o pensamento científico, além de possibilitar o trabalho 
interdisciplinar, contribuem para a diversificação das práticas pedagógicas no ensino de todas as áreas, 
encantando os estudantes para aprender a aprender e resultam no desenvolvimento de habilidades e 
competências que lhes darão base para a resolução de problemas em situações do seu cotidiano.

A aprendizagem baseada em problemas é uma estratégia de ensino que possibilita aos estudantes a 
aprendizagem de forma integrada, contextualizada, aplicada, orientada e autônoma, pois os professores 
fazem a mediação entre a situação problema apresentada e o conjunto de conhecimentos que vão se 
fazendo necessários para sua resolução, independentemente da disciplina que lecionam (LEITE; AFONSO, 
2001).

Associar a organização metodológica de uma Mostra de Ciências na escola, com a aprendizagem baseada na 
resolução de problemas, em um processo de ensino/aprendizagem que trabalha com a interdisciplinaridade, 
pode ser o caminho para instigar a curiosidade dos estudantes e fazer com que a aprendizagem seja exitosa.

O projeto realizado na escola, ao trabalhar atividades relacionadas às ciências, fazendo investigações sobre 
problemas reais, promovendo o diálogo estudante-estudante, estudante-professor, professor-professor, 
estudante-professor-comunidade, sobre assuntos de interesses diversos, efetiva na escola os princípios 
dos Quatro Pilares da Educação (UNESCO/1996): Aprender a conhecer, Aprender a fazer, Aprender a viver 
comos outros e Aprender a ser. Bem como, consequentemente, resulta nos propósitos da AC&T: autonomia, 
domínio e comunicação.

A realização de Mostras de Ciências traz benefícios para alunos e professores, promovendo mudanças 
positivas no trabalho em ciências, tais como: o crescimento pessoal e a ampliação dos conhecimentos; a 
ampliação da capacidade comunicativa; mudanças de hábitos e atitudes; o desenvolvimento da criticidade; 
maior envolvimento e interesse; o exercício da criatividade, conduz a apresentação de inovações e a 
politização dos participantes (MANCUSO, 2000).

DESENVOLVIMENTO

Caracterização da Implementação do Projeto na Escola

Objetivo geral

Promover a Alfabetização Científica e Tecnológica a partir da realização de um Projeto Interdisciplinar, 
intitulado Mostra de Ciências, direcionado aos estudantes de Ensino Fundamental de nível II (6º, 7º, 8º e 9º 
anos), da Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Pereira dos Santos, da cidade de Caxias do Sul/
RS.

Objetivos específicos

- Desenvolver habilidades e competências, relacionadas ao conhecimento das ciências (das diversas áreas 
do conhecimento) e sua importância na compreensão do mundo;

- Promover a interdisciplinaridade a partir de atividades associadas à resolução de problemas;

- Desenvolver a sequência operacional do método científico a partir de atividades práticas, promovendo 
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aprendizagem ativa;

- Orientar os estudantes a buscar a compreensão e a legitimidade de informações bibliográficas, provenientes 
de diferentes meios (jornais, revistas, sites da internet, artigos científicos, entre outros), na busca de 
explicações para fenômenos relacionados com a pesquisa;

- Desenvolver a autonomia, na busca de informações e estudo para a resolução de problemas;

- Realizar trabalhos em grupo, formando estudantes multiplicadores de conhecimento;

- Desenvolver o senso estético, referente aos textos e material de apresentação das pesquisas;

- Promover a interação entre a comunidade e a escola, por meio de atividades científicas;

- Utilizar como recurso de aprendizagem as diversas mídias disponíveis no ambiente escolar, como recurso 
para realização de trabalhos de pesquisa;

- Divulgar a Ciência na escola, em todos os níveis (Educação Infantil e Ensino Fundamental I e II);

- Desenvolver habilidades de apresentação oral – dicção e oratória;

- Estreitar a relação entre estudantes e professores;

- Efetivar a atuação do professor como mediador do conhecimento;

- Desenvolver autonomia, domínio e comunicação (propósitos da Alfabetização Científica e Tecnológica);

- Realizar uma Mostra de Ciências, onde estudantes-protagonistas apresentam os resultados dos seus 
trabalhos de investigação científica para a comunidade escolar.

Procedimentos Metodológicos

Para a implementação do projeto na escola, foram seguidos os passos apresentados no artigo “Nova 
metodologia para implementação de mostras científicas e tecnológicas em escolas de ensino médio” (GOBBI; 
SIQUEIRA; VILLAS-BOAS, 2011), que indica passo a passo como organizar a escola, de forma prática e 
dinâmica, inserindo o projeto em seu calendário anual, sem interferir na rotina diária dos professores e das 
atividades específicas de cada componente curricular. Obviamente foram feitas algumas adaptações para o 
Ensino Fundamental e o contexto regimental da E.M.E.F. Manoel Pereira dos Santos.

Vale salientar que muitos recursos utilizados para a realização do Projeto Mostra de Ciências na E.M.E.F. 
Manoel Pereira dos Santos são provenientes do EDITAL Fapergs/Capes 15/2013, PROGRAMA DE INICIAÇÃO 
EM CIÊNCIAS, MATEMÁTICA, ENGENHARIAS, TECNOLOGIAS CRIATIVAS E LETRAS – PICMEL, por 
meio do Projeto “Mais e Melhores Estudantes e Professores para as Ciências, Matemática, Engenharias e 
Tecnologias”, em parceria com a Universidade de Caxias do Sul/RS, que subsidiou a implementação de um 
Clube de Ciências no ano de 2014 na escola.

Os passos que seguem foram organizados e apresentados para todos os professores da escola, sendo 
assim, todos teriam condições de contribuir na realização das atividades propostas, não o fragmentando em 
partes específicas a serem trabalhadas em aulas de componentes separados.

Passo 1 – Calendário (Março)

Organização do calendário das atividades do projeto Mostra de Ciências, de acordo com o calendário escolar 
anual.

Passo 2 – Apresentação do projeto aos professores (Março)
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Apresentação do projeto aos professores da escola para que todos estivessem cientes da sequência de 
atividades a serem realizadas e que o enfoque a ser dado na realização dos trabalhos estaria relacionado 
com a resolução de problemas e a sequência operacional do método científico, não com a reprodução de 
experimentos de livros didáticos.

Estabelecimento de um cronograma e da organização das aulas que estariam sendo disponibilizadas para 
a realização das atividades do projeto.

Na oportunidade foi pensado no tema da Mostra, que ficou definido como “Pesquisar é Entender o Mundo”, 
uma vez que aprender a pensar cientificamente instiga a curiosidade e possibilita descobertas da relação 
entre o que se aprende na escola e a realidade, numa perspectiva de resolver problemas e de compreender 
fatos do cotidiano.

Passo 3 – Formação da Comissão Organizadora (Março)

Determinação dos professores que fariam parte da comissão organizadora da Mostra e que gerenciariam a 
organização e as informações articuladas com os demais professores.

Os professores da comissão organizadora seriam os responsáveis para recolher e organizar as planilhas 
de relação dos grupos de pesquisa, recolhimento das produções dos estudantes para avaliação, divulgação 
dos passos seguintes a serem dados no desenrolar do projeto.

A comunicação entre as áreas é essencial para que o trabalho assuma uma característica interdisciplinar. A 
comissão organizadora é responsável por promover essa integração, junto com a direção e a coordenação 
pedagógica.

Passo 4 – Levantamento dos conhecimentos prévios dos estudantes (Março)

Aplicação de um questionário de sondagem inicial para levantamento dos conhecimentos prévios sobre 
aspectos relacionados à ciência que os estudantes do Ensino Fundamental II traziam.

Os dados desses questionários serviram para uma análise da profundidade de informações sobre a ciência 
e a resolução de problemas que deveriam ser trabalhadas com os estudantes, antes de iniciar o projeto.

Passo 5 – Motivação dos estudantes (Março)

Reunião dos estudantes no LIE (Laboratório de Informática Educativa) para apresentação do projeto escolar 
e a sequência de atividades que seria realizada.

Para que a motivação fosse provocada, foram exibidos vídeos, fotografias e imagens, que tratavam de 
experiências bem sucedidas de outros estudantes.

Os vídeos exibidos foram retirados do site da MOSTRATEC (Feira de Ciências Internacional, realizada pela 
Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha, na cidade de Novo Hamburgo/RS), do site 
do Prêmio Jovem Cientista (premiação promovida pelo CNPq e Fundação Roberto Marinho) e do Quadro 
Jovens Inventores, do Programa Caldeirão do Huck, da Rede Globo de Televisão.

As fotografias utilizadas foram retiradas do sites MOSTRATEC e MOSTRASEG (Mostra Científica e 
Tecnológica das Escolas de Ensino Fundamental e Médio da Serra Gaúcha, promovida pela Universidade 
de Caxias do Sul), bem como de arquivos pessoais, de eventos visitados e projetos realizados em outras 
instituições.

Passo 6 – Formação dos grupos de pesquisa (Abril)

Os grupos de pesquisa foram formados por turma. Cada grupo poderia ter, no máximo, três integrantes.
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A limitação do número de integrantes tomou como base outros eventos de mesmo cunho, uma vez que após 
a realização da Mostra da escola a intenção era inscrever os melhores trabalhos em eventos maiores de 
outras instituições.

Após formados os grupos, os estudantes deveriam pensar em uma situação problema que eles observaram 
em seu cotidiano.

Passo 7 – Orientações para a escrita do plano de pesquisa científica (Abril)

Elaboração e escrita do plano de pesquisa. Gênero textual que descreveu a situação problema observada 
pelos integrantes dos grupos e que detalhou como os estudantes pretendiam resolver o problema.

Vale salientar que o assunto das pesquisas não foram determinados pelos professores, mas teve de partir 
da situação problema apresentada pelos estudantes.

Passo 8 – Tabulação dos grupos de pesquisa para controle e orientação (Abril)

Para que fosse possível ter um controle de todos os grupos de pesquisa da escola, os dados foram tabulados, 
de modo a constituir uma tabela.

Todos os professores receberam a referida tabela e acompanhavam o andamento das pesquisas em suas 
aulas.

Passo 9 – Desenvolvimento das pesquisas dos estudantes (Abril a Julho)

Início do desenvolvimento das ideias das pesquisas, sob a orientação dos professores de todos os 
componentes curriculares.

Para o desenvolvimento das pesquisas, além das orientações dos professores, os estudantes utilizaram 
como instrumentos de registros das suas atividades práticas, bem como para arquivo de informações 
bibliográficas dois instrumentos: o diário de campo e a pasta bibliográfica.

O diário de campo se trata de um caderno onde foram registrados todos os momentos das atividades 
do grupo ao longo do desenvolvimento do trabalho. Os registros nos diários utilizaram textos descritivos, 
desenhos, colagens, entre outros.

A pasta bibliográfica é uma pasta catálogo, onde os estudantes armazenaram o maior número possível 
de informações bibliográficas, provenientes do levantamento de informações, por meio de busca em sites 
confiáveis de pesquisa, livros, revistas, jornais, folders, folhetos, panfletos da biblioteca, que possibilitaram 
a compreensão dos fenômenos observados ao longo do processo de investigação sobre os assuntos que 
envolviam o trabalho.

Ao mesmo tempo que o estudantes buscavam explicações por meio da bibliografia, também realizavam 
experimentos práticos, onde foram testadas as hipóteses levantadas pelos estudantes para a resolução dos 
problemas por eles apresentados.

Passo 10 – Apresentação dos resultados das pesquisas (Julho e Agosto)

Para apresentar os resultados da pesquisa realizada, os grupos foram orientados a escrever um relatório 
de pesquisa científica e produzir um display de apresentação, que seriam instrumentos avaliativos e dariam 
base para a comunicação oral, no dia de realização da Mostra da Escola.

A escrita dos relatórios de pesquisa científica se deu no Laboratório de Informática Educativa (LIE), onde os 
estudantes utilizaram o editor de textos e para redigir, conforme o padrão orientado, os relatórios dos trabalhos.
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O display ou pôster de apresentação do trabalho, para servir como base da apresentação oral e, ainda, como 
meio de visualização dos visitantes da mostra. Esse material foi confeccionado com chapas de papelão 
adquiridas com a verba do PICMEL e nele os estudantes transcreveram introdução, desenvolvimento e 
referências sobre o trabalho realizado.

Passo 11 – Realização da Mostra de Ciências na Escola (Setembro)

A Mostra da Escola foi realizada no mês de setembro. Foram determinados dois momentos de apresentação 
dos trabalhos.

O primeiro momento foi no turno em que os estudantes estudam, em que as turmas organizaram os displays 
de apresentação em suas respectivas salas de aula, de posse do diário de campo, da pasta bibliográfica e 
com os demais materiais que foram construídos ou necessários para explicar a pesquisa. As apresentações 
orais se deram a partir de um revezamento entre as turmas para que todos pudessem visitar os trabalhos 
uns dos outros.

O segundo momento, foi no mesmo dia, no vespertino, ocasião em que os pais estavam presentes na escola 
para buscar a agenda com os resultados avaliativos do 2º trimestre. Esse momento, em especial, foi muito 
significativo, em razão da socialização de conhecimentos com a comunidade.

Passo 12 – Avaliação dos trabalhos (Março a Setembro)

A verificação do cumprimento dos objetivos do projeto se deu por meio da avaliação contínua e progressiva 
ao longo do processo, pelos professores de todos os componentes curriculares.

Geralmente, assuntos relativos a aprendizagem e desempenho dos estudantes se davam nas reunião 
pedagógicas e conselhos de classe, onde eram combinadas ações comuns e discutidos aspectos referentes 
à aprendizagem dos estudantes.

A avaliação também teve como critérios as produções textuais, a mudança comportamental e vocabular, o 
interesse e a interação, conforme detalhamento que segue:

No primeiro trimestre, os estudantes foram avaliados pela escrita do plano de pesquisa, organização do 
diário de campo e pasta bibliográfica, bem como progressivamente pela sua capacidade de investigação 
e mudança de comportamento, tanto no que diz respeito aos aspectos da pesquisa, quanto na utilização 
vocabular de termos que fazem parte do universo científico.

No segundo trimestre além dos aspectos comportamentais e vocabular foram avaliados os procedimentos 
experimentais adotados para a realização das pesquisas, bem como os registros descritivos nos diários de 
campo e os materiais das pastas bibliográficas.

No terceiro trimestre, novamente foram avaliados quantos aos aspectos comportamentais e vocabular e, 
ainda, quanto aos resultados obtidos referentes a resolução do problema de pesquisa, escrita do relatório, 
display de apresentação e oralidade.

Além das avaliações trimestrais, ao final do projeto escolar, por meio do comparativo entre o questionário de 
levantamento dos conhecimentos prévios e o questionário de sondagem final, realizados individualmente, 
buscou-se verificar se houve mudanças das concepções dos estudantes sobre alguns conceitos e 
conhecimentos relativos à Ciência.

Passo 13 – Entrega dos certificados e premiação dos trabalhos que mereceram destaque (Setembro)

Para que os estudantes percebessem a valorização do empenho em torno do desenvolvimento dos trabalhos 
de pesquisa, foi realizada uma cerimônia de premiação onde todos os estudantes receberam certificados de 
participação.
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Além dos certificados, os trabalhos que se destacaram receberam medalhas e um outro certificado especial, 
de acordo com a categoria dos prêmios.

As categorias foram determinadas a partir das áreas de pesquisa que estavam presentes na mostra.

Ficaram assim definidas:

1º, 2º e 3º Lugar geral da escola: trabalhos que mais se destacaram entre todos.

Categorias destaque:

- Educação;

- Responsabilidade Social;

- Meio Ambiente;

- Inovação;

- Saúde.

Dentro de cada uma dessas categorias foi selecionado um trabalho que se destacou e que foi premiado.

Os trabalhos que ficaram classificados nos 2 primeiros lugares geral da escola foram inscritos na VII 
MOSTRASEG/UCS.

Passo 14 – Participação na VII MOSTRASEG/UCS (Setembro)

Dois grupos da escola foram inscritos para participar da MOSTRASEG na Universidade de Caxias do Sul.

Imagem 01: Estudantes representando a escola 
na VII MOSTRASEG, com o trabalho SITE PARA 
IMIGRANTES.

Imagem 02: Estudantes representando a escola na 
VII MOSTRASEG, com o trabalho AGROTÓXICOS - 
SAÚDE E MEIO AMBIENTE.
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Passo 15 – Visitação à MOSTRASEG/UCS (Setembro)

Durante a realização da VII MOSTRASEG, nas dependências da Universidade de Caxias do Sul, todos os 
estudantes do Ensino Fundamental II visitaram a Mostra, não apenas para prestigiar os colegas, mas com 
a intenção de que pudessem observar outras ideias, ouvir explicações de outros trabalhos provenientes de 
outros estudantes e escolas, ampliando seu universo de conhecimentos e tirando dúvidas sobre os diversos 
assuntos referentes as dezenas de trabalhos que lá estavam sendo apresentados.

Vale ressaltar que o transporte para translado dos estudantes até a UCS foi financiado pela própria Universidade.

Passo 16 – Aplicação do questionário de sondagem final (Outubro)

Ao final da realização do projeto foi realizado um questionário de sondagem final para estabelecer um 
comparativo entre o que os estudantes traziam de concepções no levantamento de conhecimentos prévios 
e a verificação da mudança desses conhecimentos em torno dos objetivos propostos.

O instrumento foi aplicado individualmente e constituiu-se de 20 questões dissertativas, onde foram 
abordados assuntos sobre a relação entre a Ciência, a pesquisa e a vida cotidiana.

Esse instrumento permitiu analisar, por meio da análise textual discursiva, se os propósitos da AC&T forma 
atingidos.

Resultados

Ao longo do processo de implementação foram envolvidos 12 professores (contanto com a coordenação 
pedagógica, bibliotecária, apoio e direção) e 108 estudantes. Não conseguimos medir quantos visitantes 
da comunidade escolar estiveram presentes, mas foi um número bastante expressivo, em torno de 160 
pessoas, entre pais e familiares.

Na ocasião de realização da Mostra de Ciências “Pesquisar é Entender o Mundo” foram apresentados 42 
trabalhos, com assuntos que partiram da situação problema criada pelos estudantes. A investigação, além 
de sanar a curiosidade, permitiu a busca de uma possível solução para o problema.

Obviamente, nem todos os estudantes atingiram todos os objetivos propostos, porém ao vivenciar essa 
experiência um conjunto de conhecimentos prévios sobre a atividade em si foi estabelecido ao conjunto de 
saberes dos estudantes.

Estabelecendo um comparativo entre os questionários de sondagem inicial e final é possível verificar uma 
mudança positiva na construção de conceitos e informações sobre ciência em praticamente 87% dos 
estudantes que participaram do projeto. Segue um quadro com os títulos dos trabalhos:

Imagem 03: professores e estudantes visitando a VII MOSTRASEG/UCS.
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GRUPO NÍVEL/ANO    TÍTULO DA PESQUISA

01        6º                                        A AREIA PODE SERVIR COMO ADUBO?
02      6º       O QUE É E O QUE PODE SER FEITO COM O LIXO ELETRÔNICO?
03                           6º                                              COMO SE FORMAM AS ESTRELAS?
04                              6º                                                            ASTRONOMIA E UFOLOGIA
05                              6º                                                                FERMENTAÇÃO
06                           6º                                                            ENERGIA ELÉTRICA
07                           6º                                     ANÁLISE DO pH DA ÁGUA COMERCIALIZADA
08                           6º                                                         OS MALES DO REFRI
09                           6º                   REUTILIZAÇÃO DE RESÍDUOS NA CONFECÇÃO DE BRINQUEDOS
10                           6º                                                         BUEIROS E ESGOTOS
11                              6º                                                                                LIXO
12                           7º                                                             MINI GELADEIRA
13                           7º                                            REFRIGERANTE CÍTRICO CASEIRO
14                           7º       LEVANTAMENTO SOBRE O ABANDONO DE ANIMAIS EM CAXIAS DO SUL/RS
15                           7º                               TRATAMENTO ALTERNATIVO PARA VERRUGAS
16                           7º                                          FILTRO DE FUMAÇA AUTOMOTIVA
17                           7º                       TRATAMENTO ALTERNATIVO PARA OS FUNGOS DOS PÉS
18                           7º                               OS PLÁSTICOS SÃO SOLUÇÃO OU PROBLEMA?
19                           7º                                                           ASTRONOMIA
20                           7º                                            AS ABELHAS E A POLUIÇÃO
21                           7º                                                  LANTERNA ECOLÓGICA
22                              7º                                   FILTRO PARA REUTILIZAR ÁGUA DO TANQUE
23                           8º             REUTILIZAÇÃO DE PNEUS PARA DESENVOLVIMENTO DE MATERIAIS
24                           8º                                  AGROTÓXICOS, SAÚDE E MEIO AMBIENTE
25                           8º                                                SITE PARA IMIGRANTES
26                           8º                             NÃO USE AGROTÓXICOS NAS PLANTAÇÕES
27                           8º                                   LÂMPADAS E O DESCARTE ADEQUADO
28                           8º                                                    TIPOS DE ENERGIA
29                           8º                          ESTUDANDO AS ROCHAS E SUAS CARACTERÍSTICAS
30                           8º                REUTILIZAÇÃO DO ÓLEO VEGETAL NA PRODUÇÃO DE SABÃO
31                           8º                         PRODUÇÃO DE FARINHA COM A CASCA DA MAÇÃ
32                           8º                                             RECICLAGEM DOS LIXOS
33                           9º                           PROCURANDO O MELHOR PARA A SAÚDE
34                           9º                                              PILHAS E MAGNETISMO
35                           9º                                                      MICROSCÓPIO
36                           9º                                              ATERROS SANITÁRIOS
37                           9º                                      REDUTOR DE GASTO DE ÁGUA
38                           9º                                       MEIO AMBIENTE E EDUCAÇÃO
39                           9º                                      COMPOSTEIRA PARA A ESCOLA
40                           9º                              SEPARAÇÃO CORRETA DOS RESÍDUOS
41                           9º                ENERGIAS LIMPAS: O QUE SÃO E PARA QUE SERVEM?
42                           9º                             CÂNCER: UM PROBLEMA COM SOLUÇÃO
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Analisando os títulos, é perceptível a não imposição de um tema de pesquisa e, o mais importante, a relação 
dos assuntos que os estudantes escolheram com a vida, a realidade e o cotidiano. Ao executar os objetivos 
propostos no Projeto Escolar Mostra de Ciências é perceptível a interação global, resultando em uma 
experiência que vai muito além do ensino tradicional e compartimentado. É uma experiência de vida para 
todos os envolvidos no processo: estudantes, professores e comunidade.

Esse contexto contribui para a construção de uma visão das ciências como uma interpretação do mundo 
e não como um conjunto de respostas prontas e definidas. Fato que foi possível analisar ao longo do 
desenvolvimento das atividades do projeto.

No dia da realização da Mostra na Escola os estudantes demonstraram que gradativamente desenvolveram 
autonomia, domínio e comunicação (propósitos da AC&T) na medida que criaram uma situação problema, 
buscaram informações bibliográficas sobre os aspectos que estão ligados ao problema pensado, compilaram 
e organizaram informações adequadas para explicar os fatos da pesquisa, desenvolveram experimentos 
sobre a tentativa de resolução do problema, tiraram conclusões sobre os experimentos e os apresentaram.

As imagens a seguir retratam alguns momentos da realização do projeto na escola, todo os estudantes 
assinaram um documento de permissão de uso de imagem:

Imagem 04: Estudantes fazendo levantamento 
bibliográfico sobre suas pesquisas, na biblioteca.

Imagem 05: Estudantes confeccionando o display de 
apresentação.

Imagem 06: estudantes fazendo busca bibliográfica e 
redigindo textos no LIE.

Imagem 07: ornamentação do display com materiais 
diversos e escrita do resultado da pesquisa.
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Imagem 08: estudantes apresentando seus trabalhos 
de pesquisa científica para o Ensino Fundamental I.

Imagem 09: estudantes apresentando seus trabalhos 
de pesquisa científica para visitantes da comunidade.

Imagem 10: estudantes apresentando seus trabalhos 
de pesquisa científica.

Imagem 11: estudantes apresentando seus trabalhos de 
pesquisa científica para colegas de outras turmas da escola.

Imagem 12: estudantes apresentando seus trabalhos 
de pesquisa científica para os professores da escola.

Imagem 13: Representante da UCS, Professora Dra. 
Valquíria Villas-Boas, visitando a Mostra da escola e 
apreciando a apresentação dos trabalhos.
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Imagem 14: professores avaliando a apresentação dos 
trabalhos.

Imagem 15: estudantes na cerimônia de premiação da 
VII MOSTRASEG, na Universidade de Caxias do Sul.

Imagem 18: destaque para o protótipo 
da mini geladeira feita pelo grupo, 
resultado final da pesquisa realizada 
e solução para o problema por eles 
apresentado.

Imagem 16: estudante organizando 
material para apresentação do 
trabalho do seu grupo.

Imagem 17: destaque para os 
instrumentos Diário de Campo e Pasta 
Bibliográfica sobre a mesa durante a 
apresentação.

A imagem 15 retrata a participação dos estudantes na cerimônia de premiação da VII MOSTRASEG, ocasião 
em que o trabalho intitulado “Site para Imigrantes” foi recebeu certificação e prêmio de 2º lugar da categoria 
Ensino Fundamental. A participação dos estudantes no evento, ampliou as vivências para além dos muros 
da escola, motivando os estudantes a valorizar ainda mais os trabalhos desenvolvidos na escola.

CONCLUSÃO

O espaço Mostra de Ciências é de grande importância para que temas ligados à difusão de ciência e 
tecnologia estejam ao alcance de todos, pois possibilita aos estudantes envolvidos uma busca por 
conhecimento que lhes dá acesso a diferentes fontes de informação: livros, artigos de jornais e revistas, sites, 
entre outros. Portanto, o aprendizado ocorrido no desenvolvimento de uma pesquisa científica, vai além do 
mero conhecimento de um conteúdo, uma vez que amplia a capacidade de buscar informações, reuni-las, 
sintetizá-las, estabelecer suas próprias conclusões e comunicá-las. Processo inerente aos propósitos da 
AC&T, no que trata do desenvolvimento de autonomia, domínio e comunicação.
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Com os resultados apresentados ao final do Projeto Escolar Mostra de Ciências “Pesquisar é Entender 
o Mundo”, observa-se que os objetivos foram alcançados e foi possível comprovar que as conexões 
interdisciplinares foram efetivas, uma vez que os conhecimentos das disciplinas foram utilizados para o 
desenrolar das atividades de uma proposta comum.

Além disso, foi perceptível o envolvimento e entusiasmo dos estudantes, bem como a ampliação do universo 
de conhecimentos escolares, percebendo aplicação e relação em sua realidade e na vida cotidiana.

Vale salientar a grande importância da aproximação da escola com a comunidade, verificado no envolvimento 
dos familiares com o desenvolvimento dos trabalhos e diálogo com a escola.
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MULTILETRAMENTO E COTIDIANO DA SALA DE AULA

 Inês Bueno Krahe1, Mara dos Santos Neves2

Resumo: Este trabalho de pesquisa se encontra ancorado no Observatório de Educação de uma Instituição de Ensino 
Superior e que tem por objetivo refletir sobre as novas tecnologias nas diferentes culturas imersas no universo escolar 
para promover a inclusão social a partir do multiletramento. Assim, o trabalho se constitui no levantamento inicial dos 
conceitos de letramento segundo Soares, Tfouni, Kleiman e de multiletramento de acordo com Rojo. Desta forma, as 
pesquisadoras buscam consolidar uma sequência didática em sala de aula, tendo em vista a necessidade da ampliação 
do emprego das tecnologias, de modo a alargar o conceito de letramento, a fim de privilegiar as diferentes formas 
de culturas presentes no universo escolar. Com este trabalho, analisamos as possibilidades do fazer escolar com as 
aproximações tecnológicas digitais no aprender.

Palavras-chave: multiletramento, tecnologias digitais, inclusão social, sequência didática.

Este trabalho se originou em um encontro entre as pesquisadoras que se descobriram trabalhando no 4o ano 
do Ensino Fundamental. E no calor da conversa, veio à tona o livro da Rojo, “Multiletramentos na escola” e, 
juntas, vislumbraram possibilidades de trabalho, desafios e aproximações com alguma tecnologia. A partir 
de então, tiveram por objetivo refletir sobre as novas tecnologias nas diferentes culturas imersas no universo 
escolar para promover a inclusão social a partir do multiletramento. 

Começaram, então, o garimpo de material. Buscaram Soares, Kleiman e Tfouni como clássicos nas 
questões de letramento para então mergulharem em Rojo, a fim de fazer a aproximação com a construção 
do conhecimento e tendo como cenário a cidade de Caxias do Sul; tema de estudo do 4o ano do Ensino 
Fundamental. E, claro, como desafio as tecnologias como suporte textual, se não a própria linguagem textual. 

Ao iniciarem o trabalho, já reconheciam que as crianças possuíam um grau de multiletramento, o qual é 
desconsiderado muitas vezes pelo universo escolar, porque esse seguidamente privilegia uma outra forma 
cultural, ou seja, a escolar. O conhecimento escolar não é menosprezado pelas pesquisadoras, mas deve 
ser ampliado para conseguirmos a inclusão social de nossos alunos. 

Este projeto integra os trabalhos do Observatório de Educação de uma instituição de Ensino Superior cujo 
tema de formação de seus integrantes para este ano é “A formação de professores para a Educação Básica: 
investigações e cotidiano escolar”. O que vai ao encontro do objetivo deste Observatório quando visa: 

Revisitando conceitos

De acordo com Stuart Hall, a cultura se compõe por significados compartilhados, que têm por base a linguagem. 
Ela é o fio condutor, que nós utilizamos para dar sentido às coisas, na medida em que estabelecemos 
intercâmbio entre a linguagem e o sentido. Isso é possível, porque empregamos um sistema de sinais e 
símbolos construídos para expressar o mundo vivido, percebido e sentido por nós. Assim, nossos valores 

Constituir um espaço transdisciplinar de interação com base na investigação social que promova a formação 
de recursos humanos e a produção e sistematização de conhecimento na área da educação com foco 
nos processos educativos escolares e não-escolares, nas infâncias e nas juventudes que compõem as 
historicidades do cotidiano. (UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL, [2016], online).

1 Professora da RME de Caxias do Sul, RS, dos Anos Iniciais e integrante do Observatório de Educação da UCS.
2  Professora Ms. da Universidade de Caxias do Sul, RS. Professora da RME de Caxias do Sul, dos Anos Iniciais e integrante do Obser-
vatório de Educação da UCS
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culturais são compartilhados no exercício das práticas sociais no afã de buscar, dar e receber significados 
aos atos comunicativos nos quais nos envolvemos. 

E para depreender o sentido do ato comunicativo, é preciso termos habilidade em letramento para dar 
sentido ao que se comunica, como é feito, a quem se destina e que suporte se emprega para esta prática 
comunicativa. 

No cotidiano, há uma diversidade de ferramentas culturais. No entanto, no universo escolar esta diversidade 
é, ou ainda está, restrita àquelas que a escola considera culta. 

De acordo com Tfouni e Assolini (1999) em seu artigo “Os (des)caminhos da alfabetização, do letramento 
e da leitura” trazem que a teoria crítica da linguagem busca a confluência dos conhecimentos linguísticos, 
sócio históricos e ideológicos ao tratar as significações do ato comunicativo, de modo a compreender os 
sentidos que o objeto simbólico produz. Assim, é preciso desvendar a historicidade da(s) linguagem(ens) em 
seus mecanismos imaginários. Vale aqui ressaltar que deste debruçar observador não se ignora o difuso, o 
diverso, o único, pois eles também são objetos de reflexão. Esse aporte teórico traz um cunho de formação 
ideológico quando “[... ] constituem um conjunto complexo de atividades e representações, que não são nem 
individuais, nem universais, mas se reportam mais ou menos diretamente às posições de classe em conflito 
uma com as outras”. (PÊCHEUX,1971, p. 102 apud TFOUNI, 1999). 

Tfouni ainda em seu livro “Alfabetização e Letramento” (2000) diz haver graus de letramento e que o 
sujeito por viver em comunidade social aonde circulam signos, símbolos que carregam valores simbólicos 
pertencentes àquele grupo social, não desconhecem totalmente o letramento que por aí circula no seu 
grupo. Pode variar no grau de conhecimento, mas grau zero acredita ser inexistente – nós concordamos com 
ela. Porque uma vez que se apropria desse conhecimento, é que lhe advém o sentido de pertença ao grupo. 
Assim, o discurso circulante traz em si a conjuntura política é dada pela luta de forças e assim vai aflorando 
o que pode ser dito ou não, ou ao que é permitido circular em seu meio social. 

Soares (1998, p. 39) concebe o letramento como o “resultado da ação de ensinar e aprender as práticas 
sociais de leitura e escrita; o estado ou condição que adquire, um grupo social ou um indivíduo, como 
consequência de se ter apropriado da escrita e de suas práticas sociais”. Portanto, foca no estado e na 
condição de letramento, que por sua vez o estado está para ser alfabetizado e a condição é o que o meio 
lhe oferece de possibilidades de letrar-se, de apropriar-se dos signos e símbolos na sua função simbólica. 

No entanto, Kleiman (1995) se contrapõe a Soares quando diz que o letramento são as práticas sociais e 
culturalmente determinadas e, portanto, os significados específicos que a escrita vai assumir para um grupo 
social dependem de contextos e instituições em que ela foi adquirida. E, Matos concorda com Kleiman que:

Fica, assim, para a escola o processo de alfabetização, que é uma dimensão individual, mas que sofre 
influência direta das práticas letradas. 

Assim, se a política pública busca assegurar a todos o direito à educação, não basta somente a acessibilidade 
a tal. É preciso que os estudantes alcancem a maior habilidade possível no letramento. Isto implica a inclusão 
digital e suas interfaces com a educação. A LDB 9394/96 que assegura a todos o direito à educação e às 
políticas públicas tem mostrado preocupação com isso. Haja vista o FUNDEB com seus programas de 
transporte e alimentação escolar, livros didáticos, dinheiro direto na escola, entre outros. Hoje, o contexto 
vai para além do direito. Cabe também ao cidadão se fazer ouvir, descobrir formas de ser visto e ouvido, de 
fazer cultura(s) e de se perceber protagonista de tal. 

As crianças ingressam na escola para se alfabetizarem, isto é, adquirir a tecnologia da escrita e da leitura. 

[...] os impactos destes indivíduos e suas relações com esta escrita circulante e de suas comunidades e 
sociedades são preocupações e demarcações do estudo de letramento. Por isto, considera prudente esta 
separação entre alfabetização e letramento, uma vez que este último é constituído em um contexto sócio-
histórico. (MATOS, [2016?]).
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Este é o processo de alfabetização. No entanto, o mundo que as cerca está carregado dos textos mais 
diversos, sendo que alguns elas já leem, outros ainda não porque não possuem habilidades para tal – ora 
leitura, ora escrita. Assim, deve caminhar no rumo do alfabetizar letrando. No percurso da alfabetização, a 
criança vai construindo o conhecimento do sistema alfabético e ortográfico da língua escrita em situações 
de letramento, vendo-se, interagindo com o mundo da escrita real junto ao seu cotidiano social, de modo a 
integrar e articular as várias facetas do processo inicial da língua escrita, para vir a ser um produtor e leitor 
dos mais diversos tipos textuais. 

Estas intenções estão dentro de um dos maiores desafios da educação e, por isso, do PNAIC – Pacto 
Nacional de Alfabetização na Idade Certa. Com este pacto se ambiciona a “plena alfabetização de nossas 
crianças. Alfabetizar todas as crianças, sem exceção, e no momento certo: até o final do terceiro ano do 
Ensino Fundamental, quando elas completam oito anos de idade” (BRASIL, 201...). Este compromisso foi 
firmado no Plano de Desenvolvimento da Educação, o PDE de 2007, com todos os Estados e Municípios 
juntos ao Governo Federal, como meta do novo Plano Nacional de Educação, em discussão no Congresso 
Nacional. 

O conceito de multiletramento para Rojo (2013) amplia o conceito de letramento frente as muitas modalidades 
que estão inseridas em diferentes contextos, com domínios sócio-culturais específicos e diferenciados, 
mediante às agências a que servem. Assim, há uma pluralidade cultural ou uma multiculturalidade nestas 
relações para além do letramento até então aqui compreendido. Por isso conceitua e aponta multiletramento

Quem são os alienígenas: professor? Aluno?

 

Como são produzidos esses “alienígenas”? Conhecemos nossos alunos? Sabemos de suas histórias? 
Como vivem? Por que conhecer a realidade dos nossos alunos?  Em que medida conhecer a realidade 
do aluno nos auxilia no fazer pedagógico? Conseguimos aproveitar o que conhecemos deles para intervir 
pedagogicamente no espaço escolar sem sermos fatalistas? Por que trazemos o termo “alienígena” para 
essa discussão? Em que mundo ou em que mundos estamos vivendo?

Já é do conhecimento público que convivem na escola há 300 anos tentando dialogar. A escola que ainda 
se apresenta em uma configuração do século XIX, a formação dos professores que se faz nas concepções 
do século XX e os alunos que fazem parte de uma geração totalmente diferente, com processos mentais 
diferentes, enxergando e interpretando o seu mundo pelo viés da informática e constituindo a geração século 
XXI. Como proporcionar o encontro desses três mundos em um só lugar? Talvez este seja um dos grandes 
desafios que se apresenta para a educação atualmente.

Percebemos que nossos alunos são rápidos nas suas interferências no mundo fora dos muros escolares. 
A escola, para eles, perdeu o seu sentido de ensinar. Na escola se faz amigos e se socializa. Ao passo 
que para o professor, isso não é possível, separando os amigos no espaço da sala de aula e colocando-
os sentados individualmente, na maioria das vezes. Captam enxurradas de informações e imagens sem 
maiores dificuldades e fazem muitas coisas ao mesmo tempo. Sua capacidade de concentração e atenção 
é muito rápida. É a geração da rapidez e da superficialidade. Conseguem combinar a cibercultura com as 
culturas humanas sem maiores dificuldades. O exemplo disto é o Facebook, onde se constroem verdadeiras 
amizades sem nunca terem se visto.

Mas também percebemos algumas contradições em suas atitudes. Possuem uma dose de intolerância 

(...) para dois tipos específicos e importantes de multiplicidade presentes em nossas sociedades, principalmente 
urbanas, na contemporaneidade: a multiplicidade cultural das populações e a multiplicidade semiótica de 
constituição dos textos por meio dos quais ela se informa e se comunica. (ROJO, 2012, p.13).
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à diversidade, preferindo conviver com aqueles que lhe parecem familiar. Passam horas na frente do 
computador, dialogando apenas com seus jogos que se constituem em obstáculos a serem vencidos, 
desafios a superar, reelaborando estratégias para vencer as exigências do nível do jogo. Porém, ao navegar, 
pulam de um lado para o outro numa velocidade constante. Não se preocupam com o outro, mantendo o seu 
individualismo. Reimaginam, reinventam e reconstroem de forma inteiramente nova.

O estranhamento em relação a isto tudo é do professor e de todo um sistema de ensino que não está aberto 
o suficiente para entender as mudanças que a própria tecnologia, que a mídia e a cultura de massa vêm 
provocando nas novas gerações.

A começar pelos currículos das escolas que ainda sofrem a influência das editoras, ou seja, na organização 
imposta pelo livro didático. O próprio livro didático, embora com carimbo de edição atualizada, com raras 
exceções, mantém o conhecimento fragmentado, com uma certa poluição visual muito exagerada e livre 
das discussões frente ao “currículo turístico”, às “culturas silenciadas” e discussões mais atuais sobre 
meio ambiente e assuntos como “Revolução Farroupilha”, mantendo apenas uma linha teórica nas suas 
edições, ou seja, as histórias contadas pelos vencedores e nem se quer tocando naquelas contadas pelos 
vencidos, silenciando e negando diferentes culturas no saber escolar. Com isso, a escola acaba legitimando 
naturalizações construídas por uma cultura hegemônica na qual os alunos percebem e, por vezes, questionam 
seus professores, sem que estes lhes deem ouvidos, quando não entendem como um desrespeito.

Inegavelmente, a escola e seus currículos necessitam de uma dinamicidade maior, acompanhando os 
tempos de incertezas, dúvidas, de múltiplas verdades e de velocidade-espaço. É preciso repensar conteúdos, 
estruturas, metodologias, recursos, tempos e funções. Necessitamos promover o encontro de 300 anos na 
sala de aula, aprendendo e ensinando em todo o processo educativo, instigando a participação e o diálogo 
constante de todos em ações efetivamente protagonizadoras. Deste modo, acreditamos que a escola possa 
vir a ser encontro de mundos diferentes. Não percebemos inconveniente nisso, apenas uma adequação 
aos novos tempos e a promoção do diálogo efetivo entre os “alienígenas” que ali se encontram diariamente.  

Fazendo ensaios – Autora 1

Para enfrentar o desafio de vir a trabalhar com o 4o ano, fui buscar material para minha instrução, afinal 
sou uma paulista. E como falar de uma cultura que desconheço? Ou melhor, conheço só alguns traços 
marcantes já generalizados e normalizados. Assim, parti em busca de fundamentos sobre o tema “A Cidade 
de Caxias do Sul”. Primeira parada: a Livraria do Maneco, onde adquiri alguns livros. À medida que ia lendo 
“Caxias Centenária” (GIRON; NASCIMENTO, 2010) fui tomando ciência da história de minha cidade. Hoje 
aqui resido, portanto, sou uma imigrante contemporânea. Fui descobrindo coisas e fatos que acredito ser 
interessantes e pensei que meus futuros alunos também poderiam vir a gostar de saber. E, a partir deste 
material inicial, fui buscando outros. A cada ida ao centro da cidade, olhava o que já tantas vezes havia visto 
de outro modo: agora enxergava minha cidade, dava voz aos imigrantes que aqui estiveram e construíram 
esta cidade. Em uma ida à Universidade, conversei com uma colega que me falou sobre a presença do negro 
na construção da cidade. Encontrei material de Caragnato e, mais tarde, vi fotos no Museu do Imigrante, 
que confirmam a presença deles por estes lados. Nestas alturas, minha curiosidade já tinha sido aguçada 
e comecei a circular nos meios digitais para encontrar mais informações. Em seguida, li diversas vezes 
o Caderno de Estudos do 4o ano organizado pela Secretaria Municipal da Educação – SMED, para dele 
emergir um mapa de ideias com o qual fui organizando as informações para dar início a minha sequência 
didática. Esta sequência se inicia nas grandes navegações, perpassa a cartografia para entender esta como 
texto e seus fundamentos, paradas para escritas criativas ou coletivas sobre os fatos históricos vistos, 
percebidos e sentidos. Elaborei um resumo de um trabalho sobre a arquitetura indígena em nosso país, para 
então as crianças observarem a estrutura e amarras das casas, a fim de construir em grupo uma maquete. 
Deste momento, resultou uma exposição. Então, começamos a trabalhar com a memória como patrimônio 
cultural e, para tal, usamos dois livros: “Um mundo de lembranças ... num sonho de criança “(CARLI, 2005) 
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e “Minha cidade querida – uma história de Caxias do Sul” (BRUGGER; POZENATO, 2010). No primeiro livro, 
focamos os objetos de memória como álbuns de fotografias, pertences, cartas, residência. No segundo, a 
memória narrada por meio de dois personagens, que contavam sua vida da infância à vida adulta e por meio 
dela fomos acompanhando as mudanças na cidade. E aqui um aluno questionou: “Prof. é proibido crianças 
trabalharem, e como ela está trabalhando?”  Por meio desta fala pudemos investigar quando a lei diz que 
o trabalho infantil é ilegal e o que se entende por trabalho infantil. Vimos mudanças na forma das crianças 
existirem através dos tempos de nossa história. Do estudo literário, fizemos também registros estéticos de 
seus pertences, que contavam suas histórias, trouxeram para escola e montamos uma exposição deles 
onde cada um narrou o porquê seu objeto era importante. E para comunicar estes fatos aos nossos amigos 
da Escola, fizemos uma apresentação usando os princípios da história em quadrinhos. Fomos, então, ao 
Museu Municipal e para esta aula puderam levar suas máquinas fotográficas ou celulares para registrar o que 
percebessem interessante. Estas documentações foram socializadas no LIE – Laboratório de Informática 
Educativa, para escrever o porquê foi registrado e qual aspecto foi relevante àquele que o fez. Usamos 
também para montar histórias em quadrinhos, fazer folders das mudanças de paisagem, e descrever uma 
imagem escolhida. Juntos, construímos uma história resultante deste material coletivo.

Fazendo ensaios – Autora 2

Desde quando iniciei minhas atividades como professora na formação de professores, venho me indagando 
como fazer do meu discurso minha prática. O que é partir da realidade do aluno? Como dar significado para 
as aprendizagens? Como fazer uma avaliação de processo e contínua? De que forma tornar nossos alunos 
autores do seu pensamento? Como fazer uma gestão compartilhada na sala de aula? Como trabalhar a 
partir de conceitos quebrando a linearidade do currículo? Como flexibilizar o currículo? E a questão da 
inclusão? Como incluir sem excluir? 

Na verdade, são muitas questões a serem respondidas e investigadas. 

Em sala de aula nos cursos de graduação, optei por trabalhar com a metodologia dialética de Celso 
Vasconcellos. Caminho no qual encontrei alguns indicativos de como tornar o processo de ensino e de 
aprendizagem o mais próximo possível do meu discurso pedagógico. Mas meus conflitos não pararam por 
aí. Trabalhava com alunos adultos e a dúvida agora seria: como colocar esse discurso na sala de aula de 
Anos Iniciais do Ensino Fundamental?

Assim, fiz a opção de trabalhar com um 4º ano do Ensino Fundamental, levando a metodologia dialética 
para a sala de aula a partir de projetos didáticos e com as sequências didáticas de Rojo especificamente nas 
aulas no Laboratório de Informática. Em ambos os casos, algumas vezes, os alunos tiveram participação 
ativa no planejamento, com sugestões e, nas sequências didáticas, também participaram na organização da 
sistematização do que seria feito no momento da informática. 

O trabalho se inicia com o texto “Baú secreto da Vovó” discutindo conceitos de memória, patrimônio, 
documentos e registros históricos. Deste, vários outros projetos e subprojetos vão se desenvolvendo ao 
mesmo tempo. Todos tendo uma relação direta um com os outros e envolvendo temas diferentes.

Como recursos, utilizei diferentes artefatos culturais como: músicas, filmes, folhetos de supermercados, 
livros de literatura infanto-juvenil, propagandas, cartazes, fotografias, coleta de dados sobre o perfil da 
turma, etc. Os conteúdos foram trabalhados visando os conceitos e sempre a partir de contextualização, 
o que provocou nos alunos uma certa dose de curiosidade e de entendimento do assunto, pois eu criava a 
necessidade de conhecer o tema a ser discutido.

Nos planejamentos, ficou evidente a interdisciplinaridade e a quebra de um currículo linear. A partir das 
considerações dos alunos, iam surgindo projetos e subprojetos que foram desenvolvidos ao mesmo tempo se 
interrelacionando e tecendo uma rede. A aula se tornou bastante dinâmica, pois buscávamos o conhecimento 
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de que necessitávamos para os nossos questionamentos e dúvidas. Parti do que conheci dos meus alunos: 
suas singularidades, interesses, necessidades, curiosidades e dificuldades. O registro em seus cadernos foi 
uma constante e de uma forma sistemática, procurando organizar sínteses coletivas aprimoradas sobre o 
assunto. Conforme a neurociência, nosso cérebro registra sínteses e precisamos ter um banco de dados para 
formar novas conexões e relações. Isso, inicialmente, se constituía em uma grande dificuldade da turma. 
Não conseguiam sistematizar e organizar o pensamento para se expressarem por escrito ou oralmente. A 
informática se mostrou uma verdadeira aliada neste sentido. Grande parte do que trabalhávamos em sala 
de aula, foi ali sistematizado de diferentes formas, como slides, história em quadrinhos, confecção de livros 
a partir de histórias estudadas, gráficos de barras, colunas e setores e jogos diversos. Em consequência 
das sequências didáticas que organizávamos na aula, para depois serem realizadas no LIE. Trabalhamos 
com a síntese e pude perceber pelas histórias contadas oralmente por eles, que conseguiram compreender 
o que realmente é de relevância em um texto ou contexto. Isto também provocou um amadurecimento da 
maior parte da turma em relação ao desejo de aprender como algo para além do lúdico e da brincadeira. 
Suas perguntas começaram a trazer elementos de certo nível de abstração, de certa forma, apurados para 
a idade em que se encontram.

Dos momentos de avaliação, sempre retomamos o que acertamos e o que erramos. Embora a escola em 
que trabalho não tenha nota, sempre utilizávamos conceitos de fração para entendermos a quantidade de 
exercícios acertados, em relação à quantidade de exercícios propostos, indo em direção a uma metacognição. 
Em vários trabalhos realizados, além do meu acompanhamento constante, discutíamos juntos as respostas, 
com a anotação das mesmas no quadro, incentivando os alunos a perceberem o que erraram e o porquê 
erraram. A eles era dado o direito de acertarem, depois do entendimento, e só depois eram entregues 
para que eu desse o meu parecer sobre aquela atividade. A avaliação foi constante na sala de aula, sendo 
utilizada para replanejamentos, assim como um refletir sobre toda a ação pedagógica. 

Esse projeto foi parte integrante de um projeto maior promovido pela Secretaria Municipal da Cultura do 
Município de Caxias do Sul, intitulado Projeto Monteiro Lobato, que no ano de 2013 tinha como tema contos 
do mundo inteiro.  Apesar de o projeto desenvolvido por mim na sala de aula ter sido construído em forma de 
itens, a ordem das atividades foi feita conforme as necessidades e contextualizações que foram aparecendo. 
Saliento que as características específicas da turma e da sua faixa etária foram respeitadas e aproveitadas 
no planejamento. 

Alguns dos meus alunos eram verdadeiros contadores de histórias e pensei ser interessante trabalhar com 
esta característica, canalizando para algo mais pedagógico. Além disso, no primeiro semestre deste ano, 
devido à novela que passava na Rede Globo – Salve Jorge!, várias perguntas foram feitas sobre a cultura 
árabe, demonstrando interesse por conhecer melhor esta cultura. Por que não aproveitar esse desejo para 
trabalhar com os conteúdos escolares? 

O planejamento torna-se flexível também na medida em que não há uma única forma de registrá-lo, podendo 
inclusive ser diversificado a depender da situação e do momento. Com isso, também aprendi que, ao abrir 
espaço para que meus alunos se manifestassem na aula, obtenho algumas das respostas para as minhas 
inquietações e que na gestão de sala de aula é preciso que eles participem, mas sem deixar de lado a minha 
figura de autoridade naquele espaço, pois tenho a responsabilidade de encaminhar a aprendizagem deles.

Iniciando amarras

Mediante as dificuldades encontradas no percurso, fomos instigadas a “do limão fazer uma limonada”. Com 
isto, percebemos a importância da flexibilização no planejamento diante dos imprevistos que foram surgindo, 
ora ausência de autorizações, ora ausência de internet, ora necessidades que foram apontadas pelo próprio 
grupo de alunos. Desta forma, fomos entendendo e ressignificamos o valor do planejamento no sentido de nos 
fortalecer no momento em que os imprevistos e obstáculos foram se apresentando em nosso fazer pedagógico, 
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exigindo, assim, de todos os participantes uma postura de disponibilidade e aceitação ao novo e imprevisto.

Inicialmente, tínhamos a intenção ingênua de caminharmos juntas, desenvolvendo de modo paralelo as 
atividades que íamos propondo a partir dos encontros de estudo das pesquisadoras. No entanto, fomos nos 
dando conta que caminhávamos de modo particular e próprio a cada grupo de aluno e docente. Tivemos, 
sim, pontos de convergência, como o multiletramento e o tema Caxias do Sul. 

A organização do espaço e tempo nos proporcionou o entendimento das interações entre os alunos e, por 
isto, fomos fortalecendo os trabalhos em quartetos e duplas, na tentativa de aproveitar a característica 
própria do grupo de alunos, que é o alto nível de socialização e de participação na elaboração de atividades, 
como do próprio projeto de trabalho que estava em desenvolvimento. 

Entendemos esta postura como uma participação ativa de todos nós, integrantes do trabalho, não se 
restringindo ao espaço restrito de sala de aula, mas envolvendo todo o universo escolar nos diferentes 
momentos e espaços de socialização. Dizemos nós, porque enxergamos a nós professoras como integrantes 
do grupo, assim, mais um elemento dele e não somente o dirigente do trabalho. Porque nos colocamos 
no lugar de ensinante e aprendente simultaneamente. Desta forma, o trabalho se realiza em constante 
processo de reflexão-ação-reflexão desde o que foi proposto, reorganizado frente aos obstáculos, revendo 
e ampliando ações mediante reflexões dos integrantes do grupo. 

Uma vez que os temas iam surgindo dos questionamentos dos alunos, ou das provocações das docentes 
por meio de questionamentos, ou ainda da análise de artefatos culturais, muitas vezes nos proporcionaram 
explorar o vocabulário conhecido e o não conhecido. 

Compreendemos que os dispositivos tecnológicos nos proporcionaram novas formas de avaliar o processo 
de aprendizagem para além dos instrumentos avaliativos convencionais. Nossas turmas exploraram 
CmapTools, GIMP (tratamento fotográfico bidimensional, stop motion), o pacote de escritório – apresentação 
(HQ, história da cidade, das memórias), planilha (gráficos, tabelas), documento de texto e o Keduca (na 
elaboração de um instrumento avaliativo online). Este conjunto de dispositivos possibilitou aos educandos 
fazerem o exercício da metacognição, auxiliando, assim, o processo de aprendizagem, e oportunizou ao 
aprendiz identificar seu estágio no processo, bem como identificar seus obstáculos e avanços. 

Isto posto, trazemos nossa reflexão sobre o currículo no que diz respeito à organização dos conhecimentos 
sistematizados. Acreditamos ser necessário levar em conta nossos “ciberalunos” e todos seus conhecimentos 
a respeito das tecnologias da informação e seu pensamento não linear. Por conseguinte, eles já não têm um 
entendimento disciplinar do conhecimento. 

Deste modo, com esta trajetória nos vimos ora quebrando o “currículo linear e turístico” ainda presente em 
algumas de nossas escolas, e em nós mesmas, bem como trazendo as “vozes ausentes” na seleção de 
conteúdos escolares, de modo a dar significado e espaço a cultura infantil e juvenil.
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OFICINAS DE ROBÓTICA E LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA EDUCATIVA

Estela Maris Sander1

Resumo: Nas oficinas de Robótica Educacional tem acontecido aulas com planejamentos pedagógicos realizados 
em parceria com a Coordenação Pedagógica, a professora do Laboratório de Informática Educativa e o professor 
regente de Robótica, considerando a necessidade de realizar aulas criativas, na perspectiva sociointeracionista, tendo 
como base atividades de leitura, pesquisa, raciocínio lógico, programação, construção prática de protótipos e uso de 
outros aplicativos buscando estabelecer relações acerca dos conhecimentos sobre tecnologia. Os objetivos destas 
aulas caracterizadas pela docência compartilhada são: apresentar, através dos recursos disponíveis no LIE, situações 
motivacionais para o estudo de Robótica, estimular a pesquisa, seleção de imagens e vídeos com informações sobre 
o assunto, favorecendo o acesso às informações conceituais com o uso das tecnologias de maneira a permitir aos 
educandos a construção do conceito de robótica e as contribuições desta tecnologia para as diversas áreas de atuação 
humana: medicina, engenharias, comunicação, mercado financeiro, indústria, esporte e educação. Destacamos como 
ponto positivo destas aulas, em relação aos estudantes, o uso de diferentes espaços e o laboratório de informática, o 
qual aproxima o conhecimento teórico sobre tecnologia com o seu uso prático de maneira interativa, favorecendo ao 
desenvolvimento de habilidades e competências variadas como o posicionamento crítico através do diálogo e o exercício 
prático de trabalhar e interagir em pequenos grupos. E, em relação aos professores, a possibilidade de exercitar o 
planejamento pedagógico interdisciplinar em equipe com reorganização dos tempos e espaços escolas, ampliando o 
conceito de território educativo.

Palavras-chave: planejamento, interação, pesquisa, criatividade, tecnologia. 

1. INTRODUÇÃO

Este trabalho se constitui num registro da experiência pedagógica apresentada pelos professores da Escola 
Municipal de Ensino Fundamental Engº Mansueto Serafini no Seminário Municipal da Educação denominado 
Conversações Pedagógicas – 3ª Edição, no Eixo Temático Docência Compartilhada/ Reorganização de 
Tempos e Espaços Escolares, organizado pela Secretaria Municipal da Educação de Caxias do Sul, na 
categoria Pôster, com o intuito de compartilhar as constatações positivas relacionadas à atuação docente 
pelos professores da Oficina de Robótica Educacional e Laboratório de Informática Educativa em parceria 
com a Coordenação Pedagógica dos Anos Finais no turno da tarde em 2015.

Em dois mil e onze, a escola iniciou uma experiência com Oficinas de Robótica Educacional através do 
Programa Mais Educação do MEC, o qual atendia estudantes em turno contrário com oficinas pedagógicas 
e recreativas a fim de ofertar a ampliação do tempo de permanência dos mesmos em espaço escolar.

O aprendizado significativo realizado pelos professores e educandos envolvidos no que se refere à construção 
de conceitos indispensáveis ao estudo das tecnologias e seu uso como aliado no desenvolvimento de 
aprendizagens, habilidades e competências relacionadas às diversas áreas do conhecimento motivou a 
escola a incluir em sua Matriz Curricular a Oficina de Robótica em 2014, quando a instituição passou a 
atender seus estudantes em Turno Integral. Desta forma, qualificando seu currículo escolar e oportunizando 
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Renan Fernando Guizzo. Interlocutor do Projeto. Formação em História e Especialização em História Regional na função de professor de 
Robótica na E.M.E.F. Engº Mansueto Serafini. renanede@terra.com.br
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uma forma de reestruturação do mesmo, de maneira que oferecesse aos seus educandos um espaço 
educativo criativo, interdisciplinar, atraente e voltado às possibilidades de uso mais ousado das tecnologias 
em sala de aula.

Os planejamentos pedagógicos das aulas tornaram-se difíceis e desafiadores, considerando o 
desconhecimento dos professores sobre o tema, o pouco acervo existente de materiais e os relatos de 
experiências significativas encontrados sobre o assunto, teoricamente distantes do nível exigido para 
principiantes no estudo de Robótica.

Em pesquisas na Internet foi possível encontrar textos em nível técnico superior com resultados de pesquisas 
bibliográficas do conhecimento científico ou vídeos com experiências isoladas sobre o trabalho com a temática 
em sala de aula, ou ainda registros de pesquisas já realizadas ou protótipos em fase de experimentação e/ou 
construção em vários países, muito distantes da realidade educacional brasileira, ainda na fase de explorar 
montagens com blocos lógicos ou protótipos industrializados em série.

Foi necessário investir nos conhecimentos relacionados às teorias de construção do conhecimento 
pedagógico existente e metodologias de trabalho criativo com enfoques interacionistas para viabilizar a sua 
efetivação nas práticas cotidianas de sala de aula, de maneira a explorar as contribuições tecnológicas para 
a educação e estimular as aprendizagens cognitivas e socioafetivas.

Com o intuito de contribuir com a construção de estratégias para encaminhar planejamentos pedagógicos 
significativos aos estudantes, a Coordenação Pedagógica passou a estimular o exercício de práticas de 
docência compartilhada entre o professor regente e o professor referência do Laboratório de Informática 
Educativa da escola, desta forma construindo parceiras educativas para ambos e facilitando a reorganização 
dos tempos e espaços escolares com os recursos humanos e materiais disponíveis, pois não havia ninguém 
na escola e nem tão pouco na Rede Municipal de Ensino com especialização acadêmica em Robótica 
Educacional.

O exercício da profissão contribuindo para a formação profissional permanente dos docentes que aceitaram 
o desafio de construir-se efetivamente no fazer pedagógico diário, através dos planejamentos e práticas 
cooperativas.

2. DESENVOLVIMENTO

A caminhada pedagógica alinhavada pelos docentes da escola representa apenas o início de um trabalho que 
precisa ser fomentado e motivado pela Coordenação Pedagógica considerando as dificuldades enfrentadas 
e a pouca valorização da temática pelos demais profissionais que ainda não possuem a real dimensão da 
importância de realizar um trabalho sistematizado em Robótica Educacional, talvez pelo desconhecimento 
das contribuições que este projeto educacional pode construir para o desenvolvimento das aprendizagens 
dos estudantes para a construção da autoestima e o desenvolvimento tecnológico da educação e do país 
em longo prazo, se planejado e encarado como possibilidade de estímulo à criatividade e motivação para 
aprendizagens imediatas. As dificuldades encontradas estimulam os questionamentos e as buscas com 
colegas e professores, e futuras como realização de cursos profissionalizantes e visão de construção 
científica do conhecimento estimulada nos diferentes espaços escolares do Ensino Fundamental.

As transformações econômicas, sociais e políticas ocorridas nas últimas décadas mudaram profundamente 
as relações das pessoas com o conhecimento e atuação profissional, estimuladas pelo avanço acelerado das 
TICS – Tecnologias da Informação e Comunicação impulsionando consequentes mudanças na educação. 
Dentre estas alterações observa-se um perfil de estudantes diferentes: questionador, ativo e que não se 
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contenta somente com uma metodologia de aula centrada no livro didático, quadro, giz e explicações dos 
professores.

Os educandos de nosso tempo exigem a competência criativa diária dos docentes. Os usos dos recursos 
tecnológicos na sala de aula se fazem presentes como um aliado dos mesmos para dinamizarem suas 
práticas e potencializar as aprendizagens através do uso de várias mídias. Assim, a internet agiliza as 
informações e favorece o acesso a programas, aplicativos, planilhas, games e outras possibilidades 
que auxiliam no desenvolvimento das capacidades cognitivas das crianças e adolescentes. Nesta ótica, 
o trabalho com Robótica oportuniza um espaço inovador para explorar as ferramentas da informática de 
maneira diferenciada, aliadas ao advento do conhecimento, cada vez mais acelerado no mundo globalizado 
em que vivemos.

Os planejamentos para as aulas de Robótica contribuem em muito para o desenvolvimento das relações 
interpessoais, pois nas técnicas de diferentes formações de grupos oportunizam aos educandos interagir 
com os demais para a troca de ideias e conhecimentos e na própria organização com o uso dos materiais 
disponíveis, pois a escola não possui um computador ou tablet para cada estudante. Por outro lado, os 
KITS de Robótica – Laboratório de Educação Tecnológica herdados do Programa Mais Educação – MEC, 
adquiridos com seus recursos, estão no acervo pedagógico da escola para serem utilizados por pequenos 
grupos. No Laboratório de Informática Educativa, o uso dos computadores acontece em duplas considerando 
o número de máquinas disponíveis. A utilização destes kits possibilita a democratização do acesso dos 
estudantes de escolas públicas a estas tecnologias, os quais não possuem recursos financeiros para 
comprar estes materiais, deixando de ser um privilégio apenas para educandos das escolas particulares.

O trabalho, com o conceito em questão, contribui para mudar o modelo de ensino centrado apenas no 
conhecimento e na autoridade do educador. Quando os estudantes interagem estabelecendo relações 
entre aquilo que já sabem com aquilo que o colega disse, bem como, com as orientações do professor 
nos momentos em que trabalham com aplicativos ou na montagem dos protótipos seguindo o manual de 
orientações do fabricante, têm em suas mãos a possibilidade de opinar, decidir e problematizar, questionando 
os colegas sobre o uso dos materiais adequados ou atitudes inadequadas estão exercitando a autoridade 
compartilhada entre professores, estudantes e o conhecimento formalmente sistematizado, de maneira 
simples e até sem a noção deste processo dialógico.

O Manual Didático Pedagógico do Laboratório de Educação Tecnológica - BRINK Robótica, adquirido pela 
escola cita a relação entre robótica pedagógica e as transformações decorrentes para a educação de um 
modo geral:

Nas oficinas de Robótica Educacional, as quais se constituem parte integrante da Matriz Curricular na 
realidade da Escola de Tempo Integral, tem acontecido aulas com planejamentos pedagógicos realizados em 
parceria com a professora do Laboratório de Informática Educativa e o professor de Robótica, considerando 
a necessidade de realizar aulas com planejamentos criativos na perspectiva sociointeracionista em conjunto 
com a coordenadora pedagógica dos Anos Finais do Ensino Fundamental. Tendo como base atividades de 
leitura, pesquisa, programação e construção prática de protótipos e uso de outros aplicativos buscando-se 
estabelecer relações acerca dos conhecimentos sobre tecnologia e suas contribuições para as diversas 
áreas de atuação profissional humana, reduzindo riscos para o homem, diminuindo custos e qualificando 
serviços que variam desde a realização de um exame clínico, a construção de um edifício ou realização de 
um espetáculo cósmico, para exemplificar.

A robótica- um conceito que surgiu na Antiguidade, mas que só foi nomeado no século 20- assimilou nas 
últimas décadas uma aplicação jamais sondada pelos filmes da ficção científica: a educação.  A nova corrente 
da robótica pedagógica adentra o século 21 com a promessa de consolidar, enfim, uma transformação da vida 
escolar há anos sonhada pelos teóricos contemporâneos da educação. Lúdica, transdisciplinar e desafiadora, 
a construção de robôs na escola convida professores e alunos a ensinar/ aprender/descobrir/inventar em 
processos coletivos, capazes de conectar abstração e mundo concreto. (SOLEK, 2010, p. 6).
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Todos estes conhecimentos discutidos e pesquisados em sala de aula ampliam o foco de discussão sobre 
o uso das tecnologias, tornando-as mais atrativas e contribuindo para a construção de um currículo vivo, 
significativo e sensível ao seu tempo histórico presente com visão de futuro. Também, coloca os estudantes 
como centro do currículo, reconhecendo-os como sujeitos inventivos, participativos, cooperativos e produtores 
do conhecimento na medida em que são estimulados a emitirem opiniões e participarem do processo de 
organização e reorganização de conceitos. 

Do ponto de vista relacional do conhecimento formal sistematizado e da construção cognitiva e socioafetiva, 
pode-se afirmar que nas oficinas de Robótica, os sujeitos estão exercitando os pilares da educação, definidos 
no Relatório Delors (UNESCO): “aprender a ser, aprender a conviver, aprender a conhecer e aprender a 
fazer.” (BRASIL, 2014, p. 8).

O Manual Operacional de Educação Integral do Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, 
2014, referencial pedagógico norteador para o trabalho das escolas ampliando as possibilidades de 
aprendizado dos estudantes em Robótica Educacional sinaliza as possibilidades e objetivos gerais para o 
trabalho de sala de aula na perspectiva da formação integral dos educandos com a seguinte redação:

Os objetivos destas aulas caracterizadas pela docência compartilhada são: apresentar, através dos recursos 
disponíveis no LIE, situações motivacionais para o estudo de Robótica e estimular a pesquisa, seleção de 
imagens e vídeos com informações sobre o assunto, favorecendo o acesso às informações conceituais 
com o uso das tecnologias de maneira a permitir aos alunos a construção do conceito de robótica e as 
contribuições desta tecnologia para as diversas áreas de atuação humana: saúde, engenharia, comunicação, 
sistema financeiro, esporte, educação, comércio e indústria e outras.

Além do planejamento pedagógico com o diferencial metodológico da docência compartilhada, a exploração 
de diferentes espaços educativos facilitam comportamentos que contribuem para a formação de hábitos e 
atitudes disciplinares com as pessoas e com o uso organizado do espaço e dos materiais disponíveis para 
cada aula.  As oficinas ocupam salas de aula, salas de vídeo, biblioteca, LIE e salão da escola para testar 
a montagem dos projetos e os recursos oferecidos pelo território educativo como visitas às empresas que 
usufruem de processos robotizados permitindo aos educandos diferenciar robótica educacional e robótica 
industrial. Numa linguagem coloquial: as coisas que podem ser construídas na escola e as coisas que 
podem ser construídas numa indústria, pois as condições são diferentes, porém ambas com significativa 
importância.

As habilidades descritas nos Referenciais da Educação da Rede Municipal de Ensino de Caxias do Sul, 
Caderno 3, elencados principalmente nos componentes curriculares: Ciências da Natureza e História são um 
referencial teórico de grande valia para os docentes que atuam nas oficinas de Robótica, cujas habilidades 
podem ser exploradas paralelamente às atividades desenvolvidas ao longo do ano, considerando a 
necessidade de construção da aprendizagem deste conceito estar alicerçada no tripé: oralidade, escrita e 
experimentação concreta. Segue algumas habilidades selecionadas pelos professores envolvidos:

Objetiva preparar os estudantes para montar mecanismos robotizados simples baseados na utilização de 
“kits de montagem”, possibilitando o desenvolvimento de habilidades em montagem e programação de robôs. 
Proporciona um ambiente de aprendizagem criativo e lúdico, em contato com o mundo tecnológico, colocando 
em prática, conceitos teóricos a partir de uma situação interativa, interdisciplinar e integrada. Permite uma 
diversidade de abordagens pedagógicas em projetos que desenvolvam habilidades e competências por 
meio da lógica, blocos lógicos, noção espacial, teoria de controle de sistema de computação, pensamento 
matemático, sistemas eletrônicos, mecânica, automação, sistema de aquisição de dados, ecologia, trabalhos 
em grupos, organização e planejamento de projetos. (BRASIL, 2014, p.10).
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Os professores destacam a visitação realizada por todos os estudantes dos Anos Finais no “Evento 
Mecatrônica – 2015”, no qual assistiram palestra com vídeo institucional, presenciaram a organização 
dos setores, conheceram equipamentos e puderam manusear algumas máquinas com a orientação dos 
educadores da instituição, conforme fotos anexadas a este artigo. Também, foram informados sobre os 
cursos técnicos oferecidos no educandário e as parcerias sociais e econômicas, as quais permitem o 
funcionamento dos projetos realizados.

Em Robótica Educacional, o trabalho constante com o conhecimento e sua adequação a cada etapa do 
trabalho realizado permite a transcendência das relações interativas, pois permite aos envolvidos detectar 
problemas, dialogar para construir estratégias a fim de resolver as dificuldades apresentadas e, caso não 
aconteça o esperado, reiniciar todo o processo avaliando tomadas de decisões e opiniões dos colegas, 
preferencialmente com respeito às normas de convivência do grupo nos diferentes espaços e às orientações 
iniciais dos professores.

Os planejamentos realizados para sala de aula envolveram os seguintes conceitos/tópicos do conhecimento: 
programação/a programação presente no dia a dia através do uso das tecnologias (eletrodomésticos, 
celulares, tablets, vídeo games, aplicativos, jogos virtuais e outros); eletricidade/ energia solar e eólica; 
tecnologias/trabalho/cidadania/ relação de poder; revolução industrial/ automação/geração de empregos/ 
mão de obra qualificada; capitalismo/ consumismo/ reciclagem; trabalho em equipe.

O papel do professor nas aulas de Robótica, além de conceber todos os estudantes como seres aprendentes 
com capacidades singulares e diferenciadas, é mediar, coordenar junto aos sujeitos a busca pelo 
conhecimento, as aprendizagens e os princípios de convivência para que todos possam atuar nos trabalhos 
grupais de maneira positiva através de distribuição de tarefas, usufruindo dos materiais disponíveis e dos 
equipamentos de informática disponíveis.

Numa linguagem pedagógica objetiva, podemos dizer que Robótica Educacional é sinônimo de criatividade, 
desafio, conhecimento científico sistematizado, uso das tecnologias da comunicação, uso da informática, 
montagem e construção de protótipos com projeto de educação tecnológica e programação dos mesmos. 

-Reconhecer e inter-relacionar, de forma correta, o legado científico dos egípcios para a sociedade atual;

-Compreender, de forma adequada, os fatores sociais, políticos, econômicos e religiosos da Revolução Industrial e 
seu significado histórico;

-Analisar os fatores que permitiram o pioneirismo industrial inglês;

-Refletir sobre as consequências sociais da Revolução Indústrial (condições de trabalho e de vida e exploração dos 
trabalhadores); 

-Compreender as teorias sociais e econômicas que surgiram no contexto da Revolução Industrial como o liberalismo 
econômico e o socialismo;

-Diferenciar as principais etapas da produção de mercadorias (artesanal, manufatureira e mecanizada); 

-Comparar a diversidade das formas de produção do mundo atual inter-relacionados com as do século XVIII;

-Distinguir, comparar e compreender os conceitos de manufatura e maquinofatura;

-Compreender as mudanças no cotidiano das pessoas com a mudança do trabalho do campo para a fábrica;

-Identificar, reconhecer e localizar, de forma correta a Segunda Revolução Industrial, analisando suas características;

-Identificar e descrever as novas tecnologias, o aumento da capacidade produtiva das indústrias e o aprimoramento 
das formas de industrialização;

-Reconhecer o predomínio do mundo industrializado sobre as demais áreas do planeta;

-Apontar, de forma pertinente, alternativas naturais e tecnológicas para a preservação do meio ambiente;

-Registrar adequadamente informações sobre danos ambientais provocados pelo consumismo de objetos descartáveis 
e/ou desperdício de matérias-primas. (CAXIAS DO SUL, 2010, p. 46).



143

Caderno Pedagógico Eletrônico - Artigos ConVersAções Pedagógicas

Trabalhar com Robótica permite estabelecer links interdisciplinares com conceitos das mais variadas áreas 
do conhecimento explorando filmes, vídeos demonstrativos de protótipos no Youtube e pesquisas na internet.

3. CONCLUSÃO

Analisando a caminhada pela escola e o foco pedagógico de 2015 em Robótica, destacamos como pontos 
positivos destas aulas, em relação aos estudantes, o uso de diferentes espaços, principalmente o laboratório 
de informática, o qual facilitou a mobilidade e a aproximação do conhecimento teórico sobre tecnologia com 
o seu uso prático de maneira cooperativa e interativa entre educandos e, também, dos educadores e destes 
entre si, favorecendo ao desenvolvimento de habilidades variadas como a leitura de imagens, o raciocínio 
lógico, a pesquisa de vídeos e textos diversificados, o posicionamento crítico através do diálogo com seus 
pares e o exercício prático de trabalhar e interagir em pequenos grupos no cotidiano escolar. 

Em relação aos professores, a possibilidade de exercitar o planejamento pedagógico interdisciplinar em 
equipe, estabelecendo as relações cognitivas e conceituais indispensáveis para coordenar um trabalho 
prático de construção do conhecimento podem ser considerados os aspectos mais relevantes.

Num outro enfoque, considerando que os profissionais que trabalham com Robótica possuem formação 
docente em áreas diferentes do conhecimento, esta habilidade diversa permite a integração dos 
conhecimentos tecnológicos com links interdisciplinares diversos, dependendo do conjunto de conhecimentos 
que cada profissional possui do componente curricular em que atua. Em História, por exemplo, permite 
estabelecer relações como a Revolução Industrial e suas consequências para a organização mundial do 
trabalho e a criação de novos empregos e/ou extinção de outros em função dos avanços da Robótica na 
Indústria. O professor de Ciências da Natureza poderá abordar com maior facilidade o uso da Robótica 
nos tratamentos de saúde, como realização de exames e processos cirúrgicos facilitando o exercício da 
Medicina e o bem estar das pessoas melhorando a sua qualidade de vida em tratamentos prolongados. O 
professor de Arte poderá usufruir do conceito em questão para explorar o trabalho em grupo na construção 
de protótipos com sucatas ou no trabalho com desenhos de projetos criativos de brinquedos ou aparelhos 
eletrônicos. O professor de Língua Inglesa poderá explorar o uso do vocabulário presente em games, 
aplicativos ou programas de informática presente no dia a dia das pessoas. Em Língua Portuguesa, os 
docentes poderão explorar os conhecimentos pesquisados para elaboração de relatórios ou produção de 
slides que demonstrem criativamente com efeitos especiais as informações significativas através de imagens 
selecionadas em pesquisas digitais. Em Matemática, poderá ser trabalhado os conceitos matemáticos como 
ângulos, medidas e graus necessários em noções de programação. Em Educação Física, a possibilidade 
de realizar danças com movimentos robotizados favorecendo as práticas corporais recreativas, a pesquisa 
de próteses robóticas que auxiliam os movimentos humanos em pessoas com comprometimento físico ou 
deficiências melhorando a qualidade de vida ou outras possibilidades dependendo da criatividade de cada 
profissional.

O exercício docente compartilhado em Robótica Educacional se tornou duplamente desafiador e inovador 
por permitir o trabalho com um conceito pouco explorado e uma metodologia profissional ainda, raramente 
utilizada pelos educadores nos Anos Finais do Ensino Fundamental, mais comumente utilizada nos Anos 
Iniciais, a qual facilita a pesquisa e desacomoda o profissional empenhado em trabalhar com a construção 
do conhecimento criativo e cooperativo em sala de aula.

Conhecimento, pesquisa, interação, uso das tecnologias com criatividade e planejamento interdisciplinar 
orientado constituem-se num referencial teórico norteador do ponto de vista do conhecimento tecnológico e 
didático para o sucesso com o trabalho docente em Robótica Educacional no ambiente escolar explorando 
todos os espaços disponíveis na estrutura institucional.
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Trabalhar com Robótica Educacional estando aberto para o conhecimento, as vivências humanas e a 
quebra de paradigmas cristalizados da formação pedagógica tradicional constituem-se num espaço ímpar 
de formação profissional continuada e satisfação pessoal para qualquer educador, independente da área de 
formação acadêmica, que se sinta disposto a ser feliz trabalhando no cotidiano escolar com os estudantes 
e colegas de trabalho.

Por outro lado, para que o trabalho pedagógico com Robótica Educacional consolide um papel inovador em 
educação é necessário um investimento humano especializado em assessoria pedagógica e administrativa 
em parceria com as universidades locais, o qual integre os diferentes saberes e instrumentalize os docentes 
na área de informática e, de um modo geral, na construção de projetos coletivos, para que suas práticas 
não se constituam em experiências isoladas e os estudantes sintam-se estimulados e orientados para 
continuarem inventivos em todas as áreas do conhecimento/componentes curriculares como consequência 
de um processo realizado de maneira organizada e sistemática.

4. ANEXOS

Estudantes do 7º e 8º anos demonstrando programação para turma do 5º ano.

Visitação dos estudantes dos Anos Finais – Evento MECATRÔNICA - 2015
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Professores Regina Cansan (LIE) e Renan Fernando Guizzo, interlocutores do projeto 
na apresentação do Pôster.
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PESQUISAR É LEGAL1

Fernando Menegat2

Resumo: Receber tudo pronto do professor, somente copiar do quadro, não questionar as informações recebidas em 
sala de aula faz parte da realidade da maioria dos alunos da educação básica brasileira. Com o intuito de transformar 
essa realidade e tornar as aulas mais próximas do cotidiano dos alunos e a sala de aula em um espaço de protagonismo 
juvenil foi elaborado o projeto Pesquisar é Legal com a finalidade de elaborar projetos de pesquisas relacionadas à 
realidade dos alunos, desenvolver o hábito da leitura, da escrita, da interpretação de informações, entre outras habilidades 
e competências. Os principais resultados obtidos foram projetos de pesquisa transformadores, consciência crítica dos 
alunos em relação à realidade no qual estão inseridos, postura participativa na construção do conhecimento.

Palavras-chave: Projetos de pesquisa, protagonismo juvenil, transformação.

1. INTRODUÇÃO  

Em um mundo cada vez mais globalizado, mais competitivo, e com uma gama cada vez maior de informações 
é imprescindível que o ensino também vivencie transformações, tais como a inserção tecnológica e de 
metodologias que possam relacionar o aprendizado dos bancos escolares com o da vida cotidiana dos 
alunos, entre outras. 

Parte-se do princípio de que é necessário que o ambiente escolar seja um local privilegiado de aprendizagem 
e de produção de conhecimento oriundo dos próprios alunos. Nesse sentido, a pesquisa científica na 
educação básica tem papel relevante. 

Para Freire (1996), não existe ensinar sem pesquisar. Ensino e pesquisa encontram-se interligados. Para 
o autor, a busca, a investigação e os questionamentos são fundamentais para o processo de ensinar e 
aprender. Com a pesquisa se constata e com a constatação ocorre intervenção e educação. Pesquisa-se 
para conhecer o que ainda não se conhece e comunicar ou anunciar a novidade.

Para aproximar o ensino da vida cotidiana dos alunos e encaminhá-los para a pesquisa científica desde a 
educação básica houve a necessidade de elaborar o Projeto Pesquisar é Legal em uma turma de 9º ano da 
educação básica. Nesse sentido, Demo afirma:

 

Ao ver a realidade dos alunos de 9º ano que não apresentavam autonomia em relação aos seus conhecimentos, 
ações que pudessem modificar essa realidade se fizeram necessárias. Os alunos recebiam tudo pronto 
e poucas vezes questionavam. Além disso, possuíam pouco poder de argumentação, tão necessário na 
sociedade atual, e se utilizavam do ‘copiar-colar’ sem questionar as informações oriundas da internet. Some-
se a isso o pouco conhecimento de programas de computador, tais como confecção de gráficos, além de 
uma escrita precária, talvez justamente por escrever sobre assuntos que muitas vezes não eram de seu 
interesse.

1 Artigo elaborado a partir do Projeto Pesquisar é Legal realizado na E.M.E.F. Machado de Assis. Apresentação oral realizada no Seminário 
Conversações Pedagógicas/2014, da Secretaria Municipal da Educação de Caxias do Sul.
2 Especialização em Informática Instrumental-UFRGS. Licenciatura em História pela-UCSl Professor de Estudos Sociais da E.M.E.F. 
Machado de Assis. menegath@hotmail.com

É mister superar a visão unilateral de considerar como pesquisa apenas seus estágios sofisticados, representados 
pelos produtos solenes do mestre ou do doutor...Tanto o doutor, quanto a criança na educação infantil praticam 
o mesmo espírito, embora os resultados concretos sejam muito distintos. A distinção não está em que um é 
sofisticado, outro é preliminar, mas em que cada estágio se realiza dentro de seu horizonte próprio. Tanto o doutor 
pode realizar uma pesquisa preliminar (malfeita, incipiente, inacabada), quanto uma criança pode surpreender 
com extrema sofisticação (superdotada, particularmente motivada, genial (2011, p. 10). 
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A partir da observação dessa realidade, foi diagnosticado que o trabalho com projetos de pesquisa poderia 
fazer com que houvesse uma transformação na realidade desses alunos, e que eles poderiam escolher o 
assunto que lhes interessasse. A partir dessa escolha, houve uma sequência didática que fez com que os 
alunos vissem maior significado no trabalho a ser realizado, conduzindo-os a uma melhora na escrita, já que 
eles escreveriam sobre algo que os motivasse. Além disso, vislumbrou-se um maior questionamento sobre as 
informações oriundas da internet, uma vez que a seleção de informações científicas que constituiriam seus 
trabalhos contaria com informações confiáveis. O manuseio de ferramentas tecnológicas como editores de 
texto, planilhas e apresentações também foi potencializado, além de estimular a própria pesquisa científica.

2. DESENVOLVIMENTO

Em um primeiro momento houve estranhamento por parte da turma de 9º ano devido ao fato de cada grupo de 
três alunos pudessem escolher o assunto que desejavam pesquisar. Alunos acostumados a apenas receber 
informações passariam a ser protagonistas dos seus aprendizados, enquanto que o professor passaria de 
detentor do conhecimento a parceiro e orientador no processo de construção de cada projeto de pesquisa.

Entre os principais objetivos em trabalhar com pesquisa científica na educação básica destacou-se: 
impulsionar a descoberta de novos conhecimentos através de projetos científicos na educação básica a fim de 
que se tornem futuros pesquisadores; coordenar ações que levassem os alunos a adquirir o hábito da leitura 
através de fontes confiáveis, aprimorar a escrita, desenvolver a habilidade de apresentação e exposição de 
ideias próprias, manusear ferramentas tecnológicas de forma didática, estimular a autonomia em relação 
aos conhecimentos e em relação à sua própria autoestima, incrementar uma metodologia promotora do 
protagonismo do conhecimento, transformando-os em agentes modificadores da realidade, desenvolver a 
criatividade em uma proposta interdisciplinar e aplicar o conhecimento das diversas disciplinas nos projetos 
de pesquisa científica.

Ao trabalhar pesquisa científica, o primeiro passo dado foi deixar os alunos livres para escolher o assunto 
de maior interesse, pois não deve haver pesquisa imposta. Os alunos foram solicitados a organizarem-se 
em grupos de até três participantes. Os temas e os respectivos títulos dos trabalhos foram: Lixo: imagem 
e educação no bairro Reolon e suas redondezas; As perspectivas de futuro dos jovens do bairro Reolon; 
A relação entre racismo e beleza na visão do público infantil e Arroio Tega e sua importância histórica e 
ambiental para Caxias do Sul. Os assuntos estavam relacionados à realidade dos alunos que moram em um 
bairro com grande vulnerabilidade social, cercado de lixo por toda parte, com muitos jovens optando pelo 
caminho das drogas e à beira do Arroio Tega que é poluído. 

O passo seguinte foi à explicação dos passos de um trabalho científico. Assim, foi explicado o que é 
a justificativa de um trabalho, no qual os alunos deveriam explicar o porquê de eles realizarem aquele 
trabalho e o porquê da escolha daqueles temas. Ao formular a justificativa de seus trabalhos, os alunos 
iniciaram o processo de desenvolvimento da escrita, da fala e do poder de argumentação, habilidades tão 
necessárias na sociedade atual. Em seguida, foi explicado como os alunos poderiam propor os objetivos 
que eles contemplariam para propor melhorias a partir de um diagnóstico científico; com isso, eles também 
puderam conhecer e selecionar uma variedade de verbos e puderam relacionar suas vidas pessoais de 
uma percepção científica, onde os objetivos tanto em um trabalho como na vida são fundamentais para 
alcançarmos nossos sonhos. 

Na sequência foram explicadas as principais formas de levantamento de dados, tais como entrevistas 
e pesquisa de campo, além da necessidade de uma revisão bibliográfica, com o intuito de fundamentar 
cientificamente seus trabalhos. Posteriormente, foi explicado aos alunos que eles deveriam analisar os 
resultados e as discussões das suas pesquisas a fim de levantarem a necessidade de se alertar a população 
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sobre a importância da pesquisa, a fim de proporem soluções referentes aos assuntos. Por fim foram 
explicadas formas apropriadas para a busca de informações, através de fontes confiáveis de pesquisa tais 
como sites governamentais e de institutos de pesquisas, como IBGE e outros. 

Além dos passos descritos acima, foi estimulada a leitura no sentido de os alunos aprofundarem as 
informações sobre os assuntos escolhidos, pois a partir do momento em que se opta pela leitura de um 
assunto eleito de interesse dos alunos a leitura e o hábito de ler passam a ser muito mais prazerosos, além 
de ser um grande estímulo para novas leituras.

Após a explicação dos passos de um trabalho científico os alunos partiram para a prática. Neste segundo 
momento, foi elaborada a justificativa, os objetivos, escolhida a metodologia a ser aplicada nos projetos, 
seleção de material de leitura para aprofundamento dos assuntos escolhidos. 

O que os alunos puderam aprender com a experiência foi que é possível serem protagonistas das 
transformações necessárias para mudar seu bairro e sua escola para melhor. Através da pesquisa sobre o 
racismo pode-se constatar que é um assunto ainda muito atual na escola e na sociedade e que precisa cada 
vez mais de discussão acerca do assunto para construir uma sociedade mais justa. Ao adquirir uma maior 
conscientização sobre o assunto, os alunos passaram a compreender de uma melhor forma o preconceito e 
estimular ações na escola de combate ao preconceito. 

Em relação ao trabalho sobre as perspectivas de futuro dos jovens do bairro Reolon foi possível verificar 
através da pesquisa de campo que os estudantes do bairro, mesmo vivendo em situação de vulnerabilidade 
social, acreditam em um futuro promissor, e coube ao grupo alertar os gestores escolares essa perspectiva 
a fim de orientá-los quanto à qualificação profissional e encaminhamentos para cursos em geral. 

O trabalho sobre a história e poluição do Arroio Tega se constituiu em uma forma do grupo sensibilizar outros 
segmentos de alunos quanto à importância da preservação ambiental e do papel de protagonismo com que 
cada aluno deve enfrentar o processo de recuperação do Arroio. 

O trabalho sobre o lixo apontou a escassez de lixeiras na escola. Após o resultado da pesquisa foi adquirido 
por parte dos gestores da escola mais lixeiras para que houvesse uma melhoria na quantidade de lixo na 
escola. 

Todos os trabalhos realizados foram inscritos e selecionados para participar da III Mostra do Instituto Federal 
de Caxias do Sul, realizada no mês de Setembro de 2014, onde foram avaliados por professores do Instituto 
Federal. Todos os trabalhos foram premiados nas categorias em que concorreram com destaque para o 
trabalho “Lixo: imagem e educação no bairro Reolon e suas redondezas”, que foi escolhido como projeto 
destaque do Ensino Fundamental, obtendo nota 92. Esse destaque fez com que uma das alunas do grupo 
fosse contemplada com uma Bolsa do CNPq de R$ 100,00 mensais pelo período de 1 ano para continuar 
a pesquisa e propor melhorias que afetasse e transformasse para melhor à realidade da escola e do bairro 
Reolon. O trabalho sobre o arroio Tega foi apresentado ao ISAM (Instituto de Saneamento Municipal), e 
um dos alunos, através das suas habilidades e competências adquiridas com a construção do projeto foi 
selecionado para realizar um estágio remunerado em instituição de Ensino Superior local.

Além dos ganhos individuais, o resultado avaliado e que surtiu um efeito significativo foi quanto a uma 
maior autoestima dos alunos, em geral, com destaque para a melhora significativa na escrita, uma maior 
consciência quanto às informações necessárias para se realizar um trabalho, um conhecimento de 
técnicas de pesquisa que, com certeza, levarão para o resto de suas vidas acadêmicas, uma melhora na 
apresentação de trabalhos e de ideias que possuam e necessitem socializar, um aprimoramento tecnológico 
ao utilizarem a informática na elaboração de trabalhos, e a premiação recebida por todos os grupos, através 
de uma avaliação externa da escola fez com que pudessem acreditar em um futuro promissor e que um dos 
caminhos pode e deve ser através da pesquisa.
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Relatos de alunos que realizam o Ensino Médio atualmente confirmam que trabalhar com projeto científico 
desde a educação básica fez com que hoje eles estejam muito mais preparados e propensos a se tornarem 
pesquisadores caso não tivessem conhecido essa metodologia de ensino que pode transformar as suas 
vidas como propor melhorias no meio em que vivem. 

Os critérios de avaliação na escola usados foram principalmente: informações claras sobre os objetivos, 
justificativa, metodologia, resultados e conclusão; adequação linguística; participação, habilidade em 
trabalhar em grupo e as consequências positivas que o trabalho pode proporcionar como transformador da 
realidade em que se encontravam e principalmente a evolução de cada aluno em relação a si próprio.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pode-se concluir que o mais interessante ao trabalhar projetos de pesquisa, em que os alunos escolhem o 
assunto a ser pesquisado, é que o professor passa de detentor do conhecimento a um parceiro orientador 
na construção do trabalho dos alunos. O que parece facilitar o trabalho do professor na verdade faz com que 
ele saia da sua zona de conforto e passe a aprender com os alunos. 

No caso dos trabalhos de pesquisa realizados na E.M.E.F. Municipal Machado de Assis, localizada na cidade 
de Caxias do Sul no Rio Grande do Sul e de grande vulnerabilidade social, nada melhor que os próprios 
alunos para reconhecerem o que pode e deve ser melhorado na escola e no seu bairro, muito mais aptos 
inclusive do que o professor que não vivencia aquela realidade 24 horas por dia, e a partir da orientação dos 
professores, poderem transformar a realidade em que vivem e consequentemente melhorar a sociedade 
através de projetos científicos produzidos pelos próprios educandos. 

Constata-se no desenvolvimento dos projetos de pesquisa que o protagonismo juvenil se faz presente nas 
respectivas pesquisas científicas realizadas pelos alunos faz com que a sala de aula se transforme em um 
local de prazer e interesse pelas ciências em geral. Professores no sentido de construírem conhecimento 
em conjunto com os alunos e alunos que desenvolvem o gosto pela pesquisa, além de aprimorar diversas 
habilidades e competências necessárias ao mundo em constantes transformações.
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PRÁTICAS RESTAURATIVAS | CÍRCULOS DE CONSTRUÇÃO DE PAZ
&

PROJETO FAMÍLIA NA ESCOLA

Adilson Martins Correa1, Alexandre Ferronato2, Délcio Cruz Júnior3, Marinês Bettiato Lentz da Silva4 

A Justiça Restaurativa surge como uma alternativa na busca para resolução de conflitos de menor potencial 
ofensivo. Através de sua metodologia, embasada nos ensinamentos e experiências da Professora norte-
americana Kay Pranis, as práticas restaurativas trazem um refinamento à construção de novos paradigmas 
e no reestabelecimento da paz e da harmonia entre as pessoas. Dá-se através do diálogo permanente, da 
busca por soluções coletivas para os conflitos.

A base fundamental de encontros circulares conecta-se a povos aborígenes, que tinham como objetivo 
resolver problemas e tomar decisões de forma coletiva, utilizando o círculo para tanto. Os Círculos 
Restaurativos de Construção de Paz atuais, começaram a ser praticados em meados da década de 70, nos 
EUA, Canadá, Nova Zelândia e Austrália. Inicialmente como círculos de sentença, aplicados em algumas 
medidas do poder judiciário. 

Tais práticas começaram a ser difundidas no Brasil através do Projeto de Justiça para o Século 21, da 
Escola de Magistratura do RS, baseadas na metodologia de Comunicação Não Violenta (CNV), de Marschall 
Rosenberg. Quando se trata de justiça temos a vaga impressão de se tratar de uma imposição, de uma ideia 
hierárquica e penalizadora, com posturas autoritárias e de controle. A Justiça Restaurativa vem desmistificar 
este modelo, até então único. 

A Justiça Restaurativa, não exime o autor de sua culpa, mas dá-lhe a oportunidade de autorresponsabilizar-
se por seus atos, também possibilita que a vítima se posicione a respeito dos fatos, falando sobre seus 
sentimentos, o que a leva a um fortalecimento ou, mesmo uma quebra de paradigma com relação as 
situações que envolvem conflitos em todas as instâncias: comunitária, escolar, de trabalho, criminal, entre 
outros. Visa o fortalecendo e uma coesão social na elaboração do comprometimento de cada individuo sobre 
as ações.

Sua prática é de fácil assimilação. A todos os participantes é concedido o direito e o empoderamento através 
da fala, da construção de valores, do respeito mútuo, da empatia. Os Círculos são construídos em um 
ambiente seguro, convidando todos a uma reflexão para a resolução de conflitos de modo autocompositivo 
e consensual.

Baseados em cultos antigos de reunião dos membros de uma tribo, mesclando conceitos democráticos, os 
Círculos de Construção de Paz, baseados nos princípios da Justiça Restaurativa, proporcionam a inclusão 
dos membros da comunidade, mesmo que estes não estejam diretamente ligados aos fatos, o que pode 
trazer grande contribuição para o crescimento e o fortalecimento dos vínculos entre diferentes grupos.

Os Círculos Restaurativos de Construção de Paz, realizados pela Central de Práticas Restaurativas da 
Infância e Juventude, em parceria com o Projeto Família na Escola, elencam em seus objetivos a prevenção 
de conflitos e a elaboração coletiva de valores, proporcionando uma alternativa para o empoderamento dos 
pais e/ou responsáveis que podem expressar as suas necessidades e anseios, ao mesmo tempo em que se 
oportuniza a cada a assunção dos seus compromissos, dando respostas à família, à escola e à sociedade, 

1, 2 , 3 e 4 Professores – Facilitadores  da Central de Práticas Restaurativas da Infância e Juventude (CPR/IJ/UCS)
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tornando-os coparceiros na educação e na formação do estudante. Esta prática tem se estabelecido como 
inovadora e transformadora nas relações para o bem-estar físico, mental e social dos educandos, educadores 
de seus familiares.

Com esta abordagem, cada ator envolvido na educação das crianças e dos adolescentes pode se expressar, 
direta ou indiretamente, oportunizando que seus sentimentos venham à tona, filtrados pela fala empática 
e respeitosa, que ocorre durante os círculos. Cada participante tem a oportunidade, através do uso de um 
objeto da palavra a socializar suas histórias e seus sentimentos.

Os Círculos de Construção de Paz, dentro deste projeto, buscam integrar e atender às necessidades de 
vínculo entre a escola e a família, via temáticas pré-definidas, fortalecendo os laços afetivos, éticos e sociais. 
Vislumbram maior sucesso na aprendizagem e no crescimento sociopedagógico do educando, ampliando 
as relações entre família, educandos e escola, oferecendo uma oportunidade para que se experimentem 
dimensões pouco exploradas no cotidiano dos relacionamentos humano.

Esta necessidade não se esgota em um momento-círculo, podendo ocorrer vários eventos, como: pré-
círculos, círculos e pós-círculos, até que as demandas ou expectativas sejam atendidas e o ambiente se 
torne cada vez mais harmonioso, empático e colaborativo.
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PROJETO INTERDISCIPLINAR SOBRE SUSTENTABILIDADE 

ENVOLVENDO DIFERENTES ÁREAS DE CONHECIMENTO

Tiago Romio1, Marina de Souza2

INTRODUÇÃO

Atualmente, o desenvolvimento de novas tecnologias permite o crescimento avançado dos países. O Brasil, 
como um país em desenvolvimento importa muitos produtos, visto que tecnologias ultrapassadas são 
substituídas rapidamente por novas. Segundo o diretor da empresa Samsung, o brasileiro troca em média 
seu celular a cada 1 ano e meio, mas novos modelos chegam ao mercado a cada 6 meses,acelerando 
o processo de compra e descarte. Há uma produção gigantesca de lixo eletrônico. Somente no ano 
passado, segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), o Brasil produziu 1,5 milhão de lixo eletrônico. 
(NAÇÕES..., 2016). O consumismo é muito presente no mundo globalizado, fazendo com que cada vez mais 
seja produzido novos produtos e descartados sem os cuidados necessários, como é o caso dos celulares e 
computadores.

Paralelo a isso, há um grande crescimento populacional, fazendo com que o problema piore cada vez mais, 
visto que boa parte da população não está preocupada com o meio ambiente em que vive. Isso faz com que 
mais lixo seja gerado, mais água seja consumida, aumentando a poluição de mananciais e espaços verdes 
e doenças na população em geral.

A escola tem um papel primordial para o despertar da consciência ambiental no ambiente escolar, na 
comunidade escolar visando mudanças de pequenas atitudes para o alcance global. Embora segundo 
pesquisa do Ibope, 94% dos brasileiros dizem-se preocupados com o meio ambiente, não é a realidade que 
encontramos na maior parte da sociedade, incluindo a escola. A educação de um modo geral, tem grande 
importância para ensinar uma geração que viverá grande parte de sua vida com os problemas ambientais 
que hoje estão apenas começando. 

O desenvolvimento desse processo é necessário desde que o aluno ingresse na escola e não se deve limitar 
somente ao espaço do ambiente escolar. Toda a comunidade precisa se envolver. Disciplinas como História, 
Geografia e Língua Portuguesa, por exemplo, precisam mostrar a importância do estudo do meio ambiente, 
não se limitando as ciências da natureza. Sendo assim optou-se pela realização de um projeto baseado na 
sustentabilidade envolvendo as diferentes áreas de conhecimento e os diferentes níveis de ensino. Através 
da educação e considerando a necessidade do uso consciente de água, da energia e da produção de lixo, 
nos propomos a efetivação desse projeto, buscando parcerias com outras entidades (empresas privadas, 
Prefeitura Municipal de Caxias do Sul, órgãos públicos) estabelecendo metas de cuidados para o meio 
ambiente.

O objetivo geral do projeto foi desenvolver a consciência ambiental dos alunos a partir de atividades 
interdisciplinares e multisseriadas para uma prática equilibrada e racionalizada da utilização de 
recursosnaturais visando a comunidade escolar.

DESENVOLVIMENTO

O projeto foi desenvolvido na Escola Municipal de Ensino Fundamental Ângelo Francisco Guerra, localizada 
no bairro Mariland, em Caxias do Sul – RS, com cerca de 200 alunos entre os turnos manhã e tarde desde 

1 Professor de Ciências da Natureza e Matemática da Rede Municipal de Ensino de Caxias do Sul. tiagoromio@gmail.com
2 Professora de Língua Portuguesa da Rede Municipal de Ensino de Caxias do Sul.
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a Educação Infantil ao 9º ano (turno da manhã: Educação Infantil ao 4º ano; turno da tarde: 5º ao 9º ano).

A escolha do tema sustentabilidade foi realizado a partir de reportagens que estavam sendo discutidas na 
mídia no início do ano de 2015 sobre a crise hídrica do Estado de São Paulo (CRISE..., 2015). A partir da 
escolha do tema gerador a ser trabalhado durante o ano, o grupo de professores, a direção e coordenação da 
escola estabeleceram atividades a serem desenvolvidas durante o ano, envolvendo o tema sustentabilidade.

Inicialmente, foi desenvolvido uma pesquisa de campo a partir de um questionário de 22 perguntas que foi 
entregue a todos os alunos da escola (turno manhã e tarde). Entre as perguntas destaca-se:

Você sabe o que é sustentabilidade?

Você considera o ambiente em que vive poluído?

Você faz a separação do lixo orgânico e seletivo?

Quantos celulares você e sua família possuem?

Que tipo de lâmpadas é utilizado na sua casa?

Quando tempo você leva no banho?

Se você deixa a torneira aberta ou fechada enquanto lava a louça ou escova os dentes?

Qual é o consumo de água e luz na sua casa?

Posterior a isso, foi realizado o levantamento dos dados, separando-os em turno manhã e tarde.

Destaca-se os seguintes resultados:

60% dos alunos do 6º ao 9º ano sabiam o que era sustentabilidade, ao contrário de 71% da Educação

Infantil ao 5º ano.

77% dos alunos do 6º ao 9º ano realizam a separação do lixo orgânico e seletivo, sendo que para os

alunos menores, 93%.

Em média 30% dos alunos trocaram o celular em menos de 1 ano.

Nota-se que os alunos dos Anos Finais do Ensino Fundamental não estão muito envolvidos com os danos 
ambientais causados pela ação humana, comparado aos Anos Iniciais. Os alunos com idade menor se 
preocupam com a separação do lixo, se o ambiente que eles estão está limpo, mesmo não tendo muitos 
conhecimentos científicos sobre o assunto. Quando esses mesmos alunos passam pela pré-adolescência 
e adolescência, a preocupação ambiental diminui, com pouca preocupação em separar o lixo, ou muitas 
vezes, o fazer errado torna-se engraçado. Esses dados podem ter relação com a forma de trabalho nos 
diferentes anos da Educação Fundamental. Os professores dos Anos Iniciais trabalham de forma lúdica 
e criativa na maioria das suas atividades, conseguem relacionar a interdisciplinariedade de forma mais 
simples, visto que são titulares das turmas para as áreas de conhecimento. Isso se torna mais difícil nos 
Anos Finais, até porque os alunos perdem o interesse por algumas situações, pois os interesses acabam se 
transformando em outros, devido as crises de identidade e sexualidade.

Após essas análises, os dados foram apresentados para os alunos e deixados no mural para possibilitar a 
reflexão individual e coletiva. Paralelo a isso, a disciplina de Língua Portuguesa trabalhou com alguns filmes 
do 6º ao 9º ano. O primeiro foi “Uma história de amor e fúria” (UMA HISTÓRIA..., 2013) com direção e roteiro 
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de Luiz Bolognesi. O filme conta a história de um homem de quase 600 anos de idade que acompanha a 
história do Brasil e discute uma possível crise hídrica em 2096, com o objetivo de mostrar como o homem no 
Brasil transformou a rica biodiversidade em área agrícola, poluição, industrialização do espaço físico, e com 
isso as consequências ambientais, fazendo com que os recursos que estavam disponíveis em abundância, 
acabam de forma rápida, fazendo com que as pessoas lutem por eles pela sua sobrevivência.

Outro filme trabalhado foi “Os mais jovens” (OS MAIS..., 2015), dirigido por Jake Paltrow, que trata de uma 
jovem que percorre o mundo em busca de água para salvar sua família, gerando situações de conflito para 
a sua sobrevivência.

Após os filmes, ocorreu uma discussão sobre o tema, enfatizando o que acontece no mundo devido a 
escassez da água, possibilitando a reflexão sobre algo que já acontece em grande parte do mundo. Segundo 
dados ambientais, 40% da população do planeta já sofre com a escassez de água.

Os alunos foram divididos em grupos e realizaram uma pesquisa no Laboratório de Informática Educativa 
sobre o tema água, envolvendo questões sobre: Quais as causas da escassez de água no mundo e no 
Brasil? Quais as consequências da escassez de água para a população mundial? O que o governo brasileiro 
pode fazer para minimizar tal problema? O que a população brasileira pode fazer para minimizar a escassez 
de água? A partir desses questionamentos, a turma construiu um texto coletivo único para promover a 
discussão. Além dessas questões, assuntos transversais como ONU e sustentabilidade, Protocolo de 
Estocolmo e Rio + 20 foram acrescentados no texto.

Durante o ano, as turmas do 6º ao 9º ano, em parceria com a SAMAE (Serviço Autônomo Municipal de Água 
e Esgoto), participaram do “Projeto Caminho das Águas”, oferecido pela própria empresa, cujo objetivo 
era visitar a Estação de Tratamento de Água do Parque da Imprensa, a represa Dal Bó e a Estação de 
Tratamento de Esgoto Ana Rech. Os alunos verificaram as etapas de tratamento da água vinda da represa 
até chegar as nossas casas e o tratamento correto dos efluentes após o seu uso. É importante verificar todos 
os processos relacionados a água para os alunos observarem o que é necessário para que a água chegue 
até nossas casas com qualidade, qual a influência humana sobre o uso da água e quais as consequências da 
poluição dentro desse processo.

Entre as visitas, as turmas de 8º e 9º ano, foram conhecer a Empresa Guerra, localizada próximo a escola. A 
empresa foi escolhida pela proximidade da escola e porque o fundador da empresa (Ângelo Francisco Guerra) 
é o mesmo que leva o nome da escola. Entre os objetivos estava conhecer um pouco sobre o processo 
industrial da empresa (entrada da matéria-prima, confecção de peças, geração de resíduos durante as etapas 
do processo industrial). Após essa etapa, os alunos conheceram como eles fazem a destinação correta dos 
resíduos, entre eles, metais que são tóxicos para o meio ambiente. Em companhia do administrativo da empresa, 
os alunos assistiram uma palestra sobre educação ambiental, que contemplou a história da empresa, os tipos 
de resíduos sólidos que a empresa gera e os diferentes tipos de tratamento que eles necessitam passar antes 
de serem descartados no meio ambiente. A empresa enfatizou o quanto esse processo é importante e gerador 
de um custo elevado, pois muitos materiais são enviados para outras cidades ou estados para fazer o destino 
correto. É importante criar essa visão com os alunos, pois quando se fala em lixo, tem-se em mente somente 
lixo orgânico e seletivo, mas existe uma gama enorme de diferentes tipos de resíduos que não podem ser 
misturados, até porque eles causarão danos, muitas vezes, irreversíveis ao local que moramos. Como Caxias 
do Sul apresenta um dos maiores pólos metal-mecânico da cidade, é importante refletir sobre a importância de 
como as empresas apresentam esse cuidado com o meio ambiente.

A disciplina de Educação Física propôs aos alunos trazerem de casa, tampas plásticas de potes de requeijão 
para confeccionar jogos de mesa (dama e trilha - Figura 1). A base para os jogos foram mapas didáticos que 
seriam descartados por estarem desatualizados. Esses jogos foram utilizados pela professora nas suas aulas 
em caso de chuva, visto que a escola não apresenta quadra coberta, e ao mesmo tempo, fazer com que os 
alunos criem consciência de que qualquer brinquedo ou jogo pode ser recriado a partir de materiais reciclados, 
sem a necessidade de comprar e gerar resíduos.
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Figura 1. Tabuleiro desenvolvido com material reciclado para os jogos gigantes.

Durante o primeiro semestre, os professores, alunos e direção organizaram a Festa Junina com o tema: 
“Arraiá prá aproveitá”, visando a questão da sustentabilidade. Inicialmente, os professores organizaram com 
as turmas a confecção de convites recicláveis. Cada um recebeu um CD velho (previamente recolhido pelas 
turmas), e tiveram que estilizar seu convite da maneira que quisessem. Foi colado um papel na parte frontal 
do CD com as informações básicas, como data, horário e local. Após os alunos enfeitarem os CD’s, levaram 
para suas casas como convite para a festa junina, proporcionando conscientização da reciclagem com suas 
famílias.

Após o convite, foi realizado a Gincana para Festa Junina. Cada turma montou uma equipe para desenvolver 
as atividades. A turma que pontuava mais ganhava a gincana. Todas as tarefas foram planejadas com o 
objetivo de criar a consciência do uso de materiais e a redução da geração de lixo. Entre as atividades 
estavam: confecção de um mascote da turma com material reciclado, cartazes de divulgação da festa para 
serem distribuídos pelo bairro com material reciclado, decoração das portas das salas de aula, espaços 
físicos da escola, “Unindo o útil ao agradável” (criar um objeto que seria útil ao dia a dia das pessoas 
utilizando o máximo de materiais reciclados - Figura 2) e desfile de roupas alternativas. Na tarefa “Unindo 
o útil ao agradável”, entre os materiais que apareceram foram: bolsa térmica, porta-panela de jornal e 
brinquedos para as crianças.

Figura 2. Criação de materiais da atividade “Unindo o útil ao agradável”. Na foto, porta-panela de papel.

No dia da Festa Junina, as atividades recreativas foram adaptadas a partir do tema da festa. Ao invés da 
atividade da pesca, os alunos brincaram de “Pesque-limpe” (Figura 3), com o objetivo de retirar o lixo de 
uma piscina com água, e limpar o espaço para os peixes. Com auxílio de uma vara de pesca, ganhava 
as pessoas que pescavam o lixo. Outra atividade foi o “Acerte o certo” que substituiu o famoso bocão. As 
pessoas tinham que pegar uma bolinha correspondente a um tipo de lixo (casca de fruta, jornal, papelão,etc.) 
e acertar com uma certa distância no lixo correto (orgânico ou seletivo). A partir de uma forma lúdica, os 
alunos e a comunidade escolar foram vendo as atividades que a escola estava desenvolvendo envolvendo 
a sustentabilidade, e aprenderam conceitos importantes de forma lúdica.
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Figura 3. Atividade da Festa Junina: “Pesque e limpe”.

Posterior a Festa Junina, os alunos desenvolveram um trabalho no Laboratório de Informática com a 
disciplina de Língua Portuguesa. Dando continuidade a atividade relacionada ao texto coletivo, a professora 
de português pediu para os alunos elaborarem frases de impacto sobre sustentabilidade. O objetivo da 
atividade era fazer rótulos de garrafas utilizando essas frases e distribuir em uma ação na escola para a 
comunidade (Figura 4). Entre as frases escolhidas estavam:

“Como a vida surgiu na água, você quer morrer por causa dela?”

“A água é limitada. Reserve não só para você, mas para todos!”

“A água sumiu, o homem caiu!”

“Uma chuva de meteoro trouxe água para a Terra. Não espere por outra!”

“Use com moderação!”

“Enquanto o poço não seca, ninguém sabe dar valor!”

Figura 4. Copo produzido com mensagens educativas no rótulo.

A técnica consistia em imprimir colorido em uma folha, passar fita adesiva sobre o papel, deixar de molho 
em uma bacia de água e remover manualmente o papel. Com isso a tintura do papel ficava na fita adesiva e 
seria possível colar nos copos plásticos. Desde o mês de abril do ano letivo de 2015, o professor de Ciências 
desenvolveu com os alunos o projeto de Mostra Científica com o tema voltado a sustentabilidade. Inicialmente 
foi trabalhado com os alunos a metodologia científica e as etapas de um projeto. Cada grupo definiu qual 
temática abordaria, dentro de três tópicos centrais: água, lixo ou energia. Dentro dessa temática, os alunos 
tinham que pesquisar o que desenvolveriam para trabalhar a sustentabilidade baseado nos resultados 
dos gráficos que foram apresentados para eles no início do ano. Foi desenvolvido o projeto escrito, com 
introdução, justificativa, objetivos (geral e específicos) e metodologia. Após a entrega do projeto, os alunos 
desenvolveram o trabalho prático sobre o projeto e escreveram os resultados e conclusões sobre o que 
foi obtido a partir do desenvolvimento prático. A partir disso, os alunos confeccionaram um painel padrão 
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com informações para a apresentação na mostra científica que foi realizada em um sábado letivo para a 
comunidade (Figura 5). Houve uma comissão avaliadora dos trabalhos que pontuou itens como oralidade, 
discussão dos resultados, painel, experimentação e metodologia científica. Posterior a Mostra Científica, 
houve premiação e certificação dos trabalhos destaque.

Figura 5. Mostra Científica sobre sustentabilidade

Entre os trabalhos desenvolvidos destaca-se: produção de energia com água e sal e lâmpadas LED (6º ano); 
gerador de energia utilizando um cooler antigo de computador (8º ano); gerador de energia utilizando um 
motor de máquina de lavar roupa (8º ano); produção e comparação de papel reciclado utilizando jornal, folha 
de desenho e papelão (8º ano); jardim vertical com garrafa PET (9º ano) (Figura 6).

Figura 6. Trabalhos apresentados na Mostra Científica (Jardim Vertical, Papel Reciclado, Produção de 
Energia a partir de um cooler de computador).

Transversal ao tema de ecologia trabalhado na disciplina de Ciências do 6º ano foi criado com os alunos um 
minhocário e usado para adubar o jardim da escola com o material produzido. O minhocário desenvolvido foi 
em garrafa PET com uso de areia, terra, folhas secas e minhocas (Figura 7).

Figura 7. Minhocário produzido na disciplina de Ciências.

A escola participou em parceria com o Laboratório de Informática Educativa do “IX Clic Ambiental” organizado 
pela Prefeitura de Caxias do Sul. Foi realizada uma saída fotográfica com os alunos nos fundos do Jardim 
Botânico de Caxias do Sul, compondo fotografias com o tema do concurso: “Caxias mais Verde-Juntos pelo 
Meio Ambiente”, que tem como slogan o “uso e ocupação sustentável do solo”. Quatro alunos da escola 
participaram com suas fotografias, na categoria escola, modalidades paisagem natural e paisagem artificial.
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Os alunos também participaram confeccionando um calendário ecológico (baseado no modelo desenvolvido 
pela Prefeitura de Caxias do Sul). Cada grupo de alunos fotografaram ações ambientais que auxiliariam o meio 
ambiente, e depois foi realizado a confecção do calendário com o uso dessas imagens (Figura 8). Os mesmos 
alunos (7º ano) criaram uma encenação e apresentaram para a comunidade escolar baseada no vídeo disponível 
no YouTube “On ou Off: de que lado você está?” (ON..., 2012). O objetivo era mostrar a importância de viver 
on (estar conectado no mundo com toda as tecnologias existentes) ou viver off (cuidar do meio ambiente em 
quevivemos). Isso possibilitou uma reflexão de como estamos vivendo hoje e deixando o meio ambiente de lado.

Figura 8. Calendário Ecológico desenvolvido com os alunos do 7º ano.

Em outubro, a escola fez uma visitação ao Zoológico de Gramado com intuito de conhecer a biodiversidade 
do nosso bioma e trabalhar com a educação ambiental. Esse tema foi trabalhado durante a disciplina de 
Ciência.

A professora de Arte solicitou que eles trouxessem embalagens e material do lixo seletivo para fazer um 
painel baseado nas obras de ViK Muniz (Figura 9) e fixar na parede do refeitório. Outras ideias da escola 
foram desenvolver um pátio com bancos feito de pneus velhos decorados e uma área de recreação verde (o 
que será desenvolvido no ano posterior ao projeto).

Figura 9. Obra de ViK Muniz utilizando pintura e lixo colado em um painel. 
Essa obra baseou o trabalho desenvolvido na escola.

A Área I trabalhou com atividades individualizadas com suas turmas, envolvendo o grande tema:

Educação Infantil: Envolvidos com o projeto Sustentabilidade, os alunos iniciaram suas atividades em março 
com a história da “Gotinha Plim, Plim”. Confecção do cartaz: temos que economizar. Continuação do projeto: 
foi trabalhada a música “Gotinha em Gotinha” do grupo Palavra Cantada. Após, foi tratado sobre a importância 
dos hábitos de higiene. Os alunos também criaram cestas de Páscoa com material reciclado, brinquedos com 
o fundo da garrafa PET e plantaram mudas de plantas na cerca do parquinho da escola (Figura 10).
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Figura 10. Garrafas PETs com as mudas de plantas desenvolvidas pela Educação Infantil.

1º ano: a turma trabalhou com a temática água, produção textual no Laboratório de Informática Educativa a 
partir de fotos feitas em um cenário aquático (aplicativo no celular): Uma aventura no fundo do mar (Figura 
11). E no final do ano foi realizado a peça teatral “Falta de Água” com uma adaptação do programa Castelo 
Ratimbum.

Figura 11. Paineis desenvolvidos com os alunos do 1º ano.

2º ano: os alunos realizaram observação do lixo produzido na escola, trabalhado o símbolo de reciclagem 
nas embalagens de alimentos e o desenvolvimento de jogos com material reciclado, realizaram as placas 
para colocar nos lixos orgânicos e seletivos, trabalharam com as histórias infantis: “É pra comer” (Marta 
Troian Pulita), “O gato, o porco e a porcaria” (Merli), “O saci e a reciclagem do lixo” (Samuel Murgel Branco). 
No final, os alunos fizeram uma apresentação teatral: “Ensinando a reciclar”. Confeccionaram uma casa 
para ser utilizada na encenação do teatro com caixas de leite.

3º ano: os alunos trabalharam com a questão da reciclagem e produção de lixo na escola. Criaram o Projeto 
“Guardiões da Escola”, em que fizeram um painel mostrando o quanto de lixo a escola recolhia por dia pós-
recreio (Figura 12). Após isso, fizeram um gráfico comparativo e uma fotonovela juntamente com a disciplina 
de Tecnomídias. Eles passaram nas turmas (manhã e tarde), falando sobre a conscientização do lixo e o 
material que fora encontrado na sua pesquisa.

Figura 12. Painel informativo sobre o lixo coletado no pátio pós-recreio.
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5º ano: a turma fez visitação ao aterro sanitário São Giácomo de Caxias do Sul. Participaram dos “Curtas 
Ambientais”, desenvolvido pela Prefeitura de Caxias do Sul. Os alunos criaram vídeos com o tema “O lixo 
é uma lição”, desenvolvido com o aplicativo Cromaqui. Um vídeo foi selecionado e participou do concurso, 
ganhando premiação.

CONCLUSÕES

Para encerrar o projeto foi realizada uma pesquisa de campo pedindo para os alunos que hábitos foram 
modificados após o projeto. No turno da manhã, houve um aumento de 14% na escola e 9% em casa, em 
relação a separação do lixo orgânico e seletivo. No turno da tarde houve um aumento de 11% na escola e 
9% em casa. Entre as ações, 85% do turno da tarde afirmaram ter mudado hábitos referentes à energia, lixo 
e água, e 57% no turno da manhã. Embora alguns alunos comentaram que não mudaram seus hábitos para 
ajudar a preservação do meio ambiente, o projeto teve sucesso, pois conseguimos mudar vários hábitos 
de pais, alunos e inclusive professores em prol do meio ambiente. A educação ambiental precisa estar 
presente em todo ano letivo e em toda a vida escolar do aluno, pois o nosso planeta está com recursos 
naturais limitados e com um excesso de poluição, o que reduz a qualidade de vida de todos. Precisamos 
mudar urgentemente os hábitos de vida da sociedade e nada mais do que começar na escola e atingir a 
comunidade escolar, com o objetivo de formar cidadãos conscientes e multiplicadores de conhecimento.
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TECNOLOGIAS, DESAFIOS E INTERAÇÕES 
NA BUSCA PELO CONHECIMENTO 

Janaina Boniatti Bolson1

Resumo: O presente trabalho tem por finalidade possibilitar aos alunos desafios por intermédio de recursos tecnológicos, 
vistos como ferramenta de interação para o processo de ensino-aprendizagem da Matemática. Buscou-se demonstrar 
de que maneira as tecnologias operam de diversos modos nos sujeitos inseridos no contexto escolar (alunos e 
professores), pois vivenciamos a diversidade de gerações presentes na escola contemporânea. O público-alvo foram os 
alunos de Progressão Continuada dos 5ºs e 6ºs anos da E.M.E.F. Rosário de São Francisco. Após terem aprendido os 
procedimentos de como resolverem uma expressão numérica, foi proposto aos alunos uma atividade com as mesmas no 
Laboratório de Informática Educativa. O trabalho consistiu na apresentação e resolução das mesmas, e por conseguinte, 
um escore de pontuação foi sendo visualizado pelo aluno, o que o motivava a persistir na resolução das diferentes 
operações que fazem parte do processo resolutivo das expressões numéricas. Os alunos envolveram-se na resolução 
das operações, inclusive buscando diversas estratégias para alcançarem o resultado pretendido e darem continuidade 
para resolverem a expressão numérica proposta, configurando um desafio contínuo e estimulador. Embora houvesse 
a interação entre a atividade (ferramenta tecnológica) e o aluno, a atividade desenvolvida foi mediada constantemente 
pelo professor que instigava o aluno para a resolução dos problemas/operações surgidas. O trabalho demonstra a 
importância dos diferentes usos de ferramentas tecnológicas no cenário escolar. Sendo assim, investir em propostas 
desafiadoras para o aluno torna-se, sem dúvida, algo instigante e interessante no processo ensino-aprendizagem. A 
capacidade de pensar e produzir materializou-se na presente proposta. 

Palavras-chave: Matemática, tecnologia, interação, ensino-aprendizagem. 

INTRODUÇÃO 

As novas tecnologias digitais têm sido alvo de grande discussão e investimento na atualidade, a educação é 
uma das áreas em que esse aspecto é perceptível. As escolas estão sendo equipadas com computadores, 
telas interativas, acervos bibliográficos digitais, lousas eletrônicas, entre outros aparatos. No entanto, essas 
tecnologias operam de diversos modos nos sujeitos inseridos no contexto escolar, visto que são manipuladas 
por indivíduos de distintas épocas. Este trabalho tem a intenção de demonstrar que por intermédio de 
recursos tecnológicos pode-se desenvolver a aprendizagem significativa de conteúdos da área Matemática. 
Buscou-se demonstrar, de que modo, as tecnologias operam de diversos modos nos sujeitos inseridos no 
contexto escolar (alunos e professores), ao mesmo tempo em que chama a atenção para a diversidade 
de gerações presentes na escola contemporânea. Torna-se importante apontar que a escola ainda tende 
a manter-se com um forte viés disciplinar – o que engloba a maioria dos professores que atuam nessas 
instituições e foram subjetivados por essa ordem – enquanto os sujeitos que a frequentam estão imersos 
dentro de uma lógica que poderíamos denominar de “digital”. Nas palavras de Lévy (2000, p. 26): “enquanto 
discutimos possíveis usos de uma dada tecnologia, algumas formas de usar já se impuseram”. 

1 Mestre em Educação-UNISINOS. Especialização em Administração e Gestão Escolar-UNISINOS, Graduação em Pedagogia-UCS. Atua como 
docente na Educação Básica e no Ensino Superior (Pedagogia). janainabolson@ibest.com.br 
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A TECNOLOGIA E O ENSINO DA MATEMÁTICA 

Observa-se que o número de crianças e jovens possuidoras de computador com acesso à internet em suas 
residências vem aumentando a cada ano, portanto elas internalizam um discurso tecnológico de acordo 
com as experiências adquiridas informalmente em suas residências, o que, muitas vezes, configura-se 
em um discurso tecnológico enganoso, sem os fundamentos básicos para desenvolver um saber efetivo. 
Esse discurso tecnológico pode revelar um saber sem clareza, sem princípio dos conceitos, sem alvos para 
construir o que quer que seja dentro da esfera da informática e, portanto, com escassez de estímulo ao 
pensamento criativo. 

Em uma sociedade em que as mudanças sociais, culturais e econômicas são cada vez mais intensas, 
aprender a lidar com o excesso de informação e as diferentes formas de comunicação é um grande desafio. 
Tal desafio também é lançado sobre a educação e a prática docente, visto que a busca pelo incentivo da 
leitura, da escrita, a exposição das ideias, o argumento e a discussão matemática necessita estar presente na 
docência para que favoreça aos alunos as conexões necessárias para o desenvolvimento de competências 
e o favorecimento do exercício da cidadania.

O desenvolvimento tecnológico possibilitado pelo contexto mencionado influencia diretamente o modo 
de vida e as relações presentes no mundo contemporâneo. Cada vez mais, estamos sob a necessidade 
de redimensionarmos o papel da escola, com vistas a formar alunos capazes de dominar a tecnologia e 
produzir outras. A Matemática é um dos caminhos significativos para contribuir nessa formação. Alfabetizar-
se matematicamente possibilita oportunidades de inserção e transformação no mundo.

No contexto mencionado acima é que está inserida a presente experiência desenvolvida, uma vez que o 
público-alvo foram os alunos de Progressão Continuada dos 5ºs e 6ºs anos da Escola Municipal de Ensino 
Fundamental Rosário de São Francisco. Após terem aprendido os procedimentos de como resolverem uma 
expressão numérica foi proposto aos alunos uma atividade com as mesmas no Laboratório de Informática. O 
trabalho consistiu na apresentação e resolução das mesmas, e por conseguinte, um escore de pontuação foi 
sendo visualizado pelo aluno, o que o motivava  a persistir na resolução das diferentes operações que fazem 
parte do processo resolutivo das expressões numéricas. Conforme Almeida, “Informática na educação é um 
novo domínio da ciência que em seu próprio conceito traz embutida a ideia de pluralidade, de interrelação e 
de intercâmbio crítico entre saberes e ideias desenvolvidas por diferentes pensadores” (2000, p. 19).

Assim sendo, em muitas situações o fazer matemático escolar se apropria do fazer matemático científico, 
o que acaba sendo ressignificado de acordo com o contexto social e histórico, assumindo, em diferentes 
épocas e espaços, características próprias. A intenção da atividade desenvolvida foi a de colocar os alunos 
em ação, num movimento de pensar matemático, agindo sobre a situação proposta e problematizando-a. 
Considera-se que essas atividades envolvem situações de experimentação, manipulação e observação de 
regularidades, aproximando os alunos do modo de pensar matemático produzido historicamente.

A MEDIAÇÃO  DOCENTE COMO FERRAMENTA NO ENSINO MATEMÁTICO

Pensar a Matemática de forma contextualizada, como relações numéricas possíveis em uma situação, como 
uma linguagem com símbolos próprios e regras de funcionamento específicas é um ponto fundamental. 
Nesse panorama, o papel do professor como um mediador entre o conhecimento matemático e o aluno se 
faz imprescindível. 

Para desempenhar essa função mediadora é importante considerar que ao professor, de um lado, cabe 
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compreender os conceitos e procedimentos que irá ensinar e, de outro, o modo como esses conteúdos serão 
apreendidos pelo aluno em um processo ativo. Ao abordar a interação como fator pertencente à produção 
de conhecimento, é importante mencionar que na situação de ensino o aluno utiliza seus conhecimentos 
anteriores, os submete à revisão, modificando-os, rejeitando-os, complementando-os, redefinindo-os, o 
que possibilita a descoberta de novos contextos de utilização e, portanto, constrói novas concepções e 
aprendizados (MORENO, 2006). 

No decorrer da atividade desenvolvida, os alunos envolveram-se na resolução das operações, inclusive 
buscando diversas estratégias para alcançarem o resultado pretendido e darem continuidade para 
resolverem a expressão numérica proposta, configurando um desafio contínuo e estimulador. Embora 
houvesse a interação entre a atividade (ferramenta tecnológica) e o aluno, a atividade desenvolvida foi 
mediada constantemente pelo professor que instigava o aluno para a resolução dos problemas/operações 
surgidas. O trabalho demonstra a importância dos diferentes usos de ferramentas tecnológicas no cenário 
escolar. 

Dito isto, é significativo lembrar que atualmente, cada vez mais, o aluno tem sido visto como agente de 
sua própria aprendizagem. Dessa afirmativa, decorre o fato de atentarmos para o fato de procurarmos 
conhecer as ações mentais que o aluno deve realizar, relacionando conhecimentos anteriores com novas 
situações apresentadas, reelaborando ideias sobre determinado conteúdo, observando fenômenos em um 
contexto e fora dele. Ao abordar o ensino da Matemática a partir dessa perspectiva, as situações de ensino-
aprendizagem centradas exclusivamente em explicações e demonstrações, seguidas de exercícios com o 
intuito de memorizar o conteúdo apresentado perdem o espaço consideravelmente. 

A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS COMO ESTRATÉGIA DE ENSINO

Resolver problemas é uma habilidade que merece destaque atualmente, pois a cada instante as pessoas se depararam 
com a necessidade de solucionar questões, analisar dados, organizar, planejar e executar ações, buscar e avaliar 
novas informações. As práticas cotidianas são cada vez mais problematizadas. Embora tenhamos o estereótipo de 
que um problema matemático é um enunciado sobre uma situação ou uma pergunta para responder, o que entendo 
sobre o problema também considera essa compreensão. 

Essa pode ser uma das configurações no entendimento de um problema, mas o que o define não é sua forma 
exclusivamente, mas sim sua relação com o nível de conhecimento do aluno que deve pensar sobre ele. Eis aqui a 
justificativa do relato de experiência vivido com os alunos e a escrita do presente artigo. O fato de possibilitar condições 
para que os alunos possam ter recursos suficientes para criar determinada solução para o problema é papel importante 
do professor ao realizar seu planejamento. Na experiência desenvolvida, esse sentido foi algo presente na prática 
pedagógica em questão. 

A ideia presente no relato feito aqui é sustentada por um objetivo claro de aprendizagem a ser perseguido, qual seja, 
colocar em ação o uso de diferentes estratégias para a resolução de expressões numéricas (as estratégias podem 
incluir cálculo mental, registros particulares, uso de símbolos, memorização, etc). Para melhor exemplificar: se o foco 
da situação são as estratégias de cálculo, é interessante apresentar dados numéricos com os quais as estratégias 
possam ser verificadas; se o que está em jogo é a tradução de uma situação em operação matemática, talvez não seja 
necessário usar números que lhes tragam desafios em cálculo. 

Outro aspecto a ser destacado é que na ação pedagógica o professor pode propor situações tanto com problemas do 
tipo fechado (resposta única) como problemas do tipo aberto (que admitem várias soluções ou nenhuma), bem como 
a formulação de novos problemas (com vistas ao desenvolvimento de uma postura criativa e investigativa nos alunos). 
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Por fim, selecionar e elaborar problemas significativos são constituintes da atividade do professor, tanto quanto 
propor tempo para resolução e momentos individuais e coletivos para que isso ocorra (na atividade relatada 
aqui houve variações desses momentos, ora ocorreram individualmente, ora em duplas ou trios). Cabe 
ressaltar que, as soluções e diferentes estratégias devem ser discutidas e socializadas em um movimento 
de busca de validações e de produção de sentidos e significados. Formalizar novos conceitos e sistematizar 
novos procedimentos com os alunos é um caminho a ser percorrido pelo professor. 

Uma proposta pela qual a resolução de problemas ocorre é por intermédio do uso de jogos nas aulas de 
Matemática, o que se aproxima da experiência descrita, uma vez que embora a informática e tecnologia 
tenham sido utilizadas como ferramenta de aprendizagem, também está implícito uma modalidade de jogo, 
pois as expressões numéricas apresentadas para a resolução foram organizadas em um universo de regras. 
Nessa direção, Grando (2000, p. 24) ressalta que: 

Com isso, percebe-se que as atividades com jogos são um importante recurso pedagógico, pois representam 
uma forma interessante de propor problemas aos alunos, por serem atrativas e favorecerem a criação na 
elaboração de estratégias. O jogo é um simulador de situações-problema que exige dos alunos o planejamento 
de ações (antecipação/previsão) a fim de vencê-lo. 

Ainda no que diz respeito ao jogo é importante ressaltar que aplicar os jogos uma única vez tem pouca contribuição 
para a aprendizagem matemática. Dessa forma, aplicar os jogos em momentos diversos no decorrer do ano é 
interessante. Na experiência realizada, os alunos vivenciaram a atividade semanalmente durante um trimestre 
letivo, o que corroborou para que o desempenho dos mesmos fosse gradualmente avançando. 

Novamente reitero a intervenção docente como fator determinante na transformação do “jogo espontâneo” em 
“jogo pedagógico”. O professor é mediador da ação dos alunos na atividade de jogo, objetivando a compreensão 
e a sistematização dos conceitos matemáticos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No processo de defrontar-se com os dados conclusivos da presente experiência relatada, a fala de um dos 
maiores educadores matemáticos traduz uma das constatações percebidas: 

É preciso substituir os processos de ensino que priorizam a exposição, que levam a um receber passivo do 
conteúdo, através de processos que não estimulem os alunos à participação. É preciso que eles deixem 
de ver a Matemática como um produto acabado, cuja transmissão de conteúdos é vista como um conjunto 
estático de conhecimentos e técnicas (D’AMBRÓSIO, 2003). 

A afirmativa acima nos leva à compreensão de um saber matemático que vai além da mera transmissão 
de conhecimentos, e busca uma real e significativa aprendizagem dos conhecimentos necessários para 
vivermos em sociedade. Sabemos que o uso das tecnologias não é a solução para os problemas de ensino- 
aprendizagem. O que foi posto aqui é a possibilidade de refletir, a partir de uma experiência em sala de aula, 
as características de um ensino numa perspectiva do ensino da Matemática vista culturalmente. 

Contudo, presenciamos, nas escolas, algumas resistências relacionadas ao uso das tecnologias como 

Ao analisarmos os atributos e/ou características do jogo que pudessem justificar sua inserção em situações de 
ensino, evidencia-se que este representa uma atividade lúdica, que envolve o desejo e o interesse do jogador 
pela própria ação do jogo, e mais, envolve a competição e o desafio que motivam o jogador a conhecer seus 
limites e suas possibilidades de superação de tais limites, na busca da vitória, adquirindo confiança e coragem 
para se arriscar.
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ferramentas de ensino. Empecilhos como os receios dos professores, choques culturais, problemas 
operacionais, por exemplo, acabam afastando as tecnologias das escolas, fazendo-as cada dia mais 
obsoletas, ultrapassadas, um lugar onde os alunos pouco aprendem efetivamente. Para tanto, investir 
em propostas desafiadoras para o aluno torna-se, sem dúvida, algo instigante e interessante no processo 
ensino-aprendizagem. Aliado a isso, ficou visível que a capacidade de pensar e produzir materializou-se na 
presente proposta. 
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