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Apresentação 

 

 

Este E-book traz em seu devir trabalhos de extensão 

desenvolvidos por três instituições distintas: Universidade do 

Estado de Minas Gerais (UEMG), Faculdade de Ciências 

Integradas do Pontal – Universidade Federal de Uberlândia 

(FACIP-UFU) e Instituto Federal do Triângulo Mineiro – Campi 

Ituiutaba e Uberlândia (IFTM-Ituiutaba e Uberlândia). Os textos 

apresentados refletem a atuação de cada autor junto à área de 

concentração de seus estudos.  

Nessa perspectiva, o livro está composto por 28 capítulos 

cujos temas estão relacionados a diversas áreas do conhecimento. 

O primeiro texto refere-se à temática Bullying, no qual são 

apresentadas as intervenções pedagógicas como instrumento 

modificador do comportamento social; o segundo apresenta uma 

abordagem sobre a Lei 9.605/98 (Crimes ambientais); e o terceiro 

refere-se à atividade de repovoamento do Córrego de Santa Rita. 

Prosseguindo, o quarto capítulo traz discussões quanto à 

percepção de meio ambiente para discentes de uma escola estadual 

de Ituiutaba-MG; o quinto apresenta a brinquedoteca como espaço 

de construção de aprendizagens na formação do pedagogo; o sexto 

refere-se ao trabalho de plantação de horta na Escola Municipal 

Alvarenga Peixoto, em Tupaciguara-MG; e o sétimo apresenta os 

resultados de uma oficina pedagógica de jardinagem realizada na 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), em 

Ituiutaba. 

O oitavo capítulo configura-se como uma reflexão sobre a 

necessidade de se ter um psicólogo para auxiliar os cuidadores 

voluntários da Associação de Voluntários de Combate ao Câncer 

(AVCC) de Santa Vitória-MG. O nono capítulo refere-se à 

Literatura Infanto-Juvenil e à formação de professores. 
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Progredindo, o décimo capítulo apresenta uma proposta de 

oficinas de reciclagem como prática de educação ambiental na 

escola; o décimo primeiro capítulo expõe um trabalho sobre a 

educação emocional na escola; e o décimo segundo capítulo relata 

a atuação em psico-oncologia realizada em um grupo de apoio a 

pacientes com câncer. 

Posteriormente, o décimo terceiro capítulo discorre sobre a 

inclusão digital como fator determinante da qualidade de vida na 

terceira idade; já o décimo quarto capítulo refere-se à 

conscientização de crianças de ensino fundamental do Colégio 

Nacional sobre a importância de preservação de matas ciliares no 

município de Ituiutaba-MG. 

O décimo quinto capítulo constitui-se de um documentário “ 

Se essa rua fosse minha”; o décimo sexto capítulo explicita a 

interface cinema e literatura em contos de Luiz Vilela; o décimo 

sétimo expõe resultados do projeto Escrevendo o Futuro: 

(re)cortando papéis, criando painéis. No décimo oitavo capítulo, 

discute-se sobre o cinema como formação inicial e continuada de 

professores; no décimo nono capítulo, discorre-se sobre o uso de 

jogos matemáticos na Educação Especial. 

O vigésimo capítulo relata sobre a segurança alimentar e a 

reforma agrária no assentamento Nova Pântano Mariano em 

Ituiutaba-MG; em seguida, o vigésimo primeiro apresenta a 

permacultura como prática de educação ambiental. 

O próximo capítulo, vigésimo segundo, discorre sobre a 

produção de textos dissertativo-argumentativos no ensino 

fundamental; no vigésimo terceiro, evidencia-se um trabalho sobre 

a utilização da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) em 

sala de aula; posteriormente, no vigésimo quarto, apresentam-se 

reflexões a partir da extensão universitária em escolas públicas de 

Ituiutaba-MG. 

O vigésimo quinto capítulo explicita a comparação entre três 

escolas públicas de Ituiutaba-MG, no que se refere à educação 
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ambiental. Em seguida, no vigésimo sexto, apresenta-se o lúdico 

como contingência para desenvolver comportamentos de 

sustentabilidade ambiental em crianças. No vigésimo sétimo, 

apresenta-se a mostra de cultura corporal e, por último, o vigésimo 

oitavo capítulo retrata a integração de deficientes visuais à escola e 

ao mercado de trabalho com inclusão digital. 

A partir das apresentações feitas, evidencia-se a inter-relação 

entre os diferentes trabalhos realizados e seus consequentes artigos. 

Essa constatação revela, por meio deste livro, que, mesmo 

imperceptivelmente, nosso trabalho enquanto 

pesquisadores/extensionistas caracteriza-se como coletivo, em 

busca da efetiva integração universidade/sociedade. Nessa 

perspectiva, desejamos que esta leitura seja proveitosa e prazerosa 

a leitores de diferentes formações. 

 

Ituiutaba, 9 de janeiro de 2017 

Kênia de Souza Oliveira 

Allison Rodrigues de Rezende 

Patrícia Alves Cardoso 
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BULLYING: PESQUISANDO AS 

INTERVENÇÕES PEDAGÓGICAS COMO 

INSTRUMENTO MODIFICADOR DE 

COMPORTAMENTO SOCIAL1 

 

 

Dinair Tomaz Dutra de Andrade 

Tania Rezende Silvestre Cunha 

 

Introdução 

A palavra bullying é pouco conhecida, mas se a 

substituirmos pela expressão violência escolar, populariza-se seu 

significado, já que a maior parte das pessoas assim a conhecem. Na 

verdade, a mesma, é tão velha quanto a própria escola, e cresce a 

cada dia em todo o país. No Brasil adotamos o termo bullyingpara 

nos referirmos à violência escolar. 

Aqui no Brasil os autores definem o bullying de formas 

diferentes, o que nos leva a perceber cada vez mais a complexidade 

do tema. 

Esta pesquisa realizada no ano de 2014, teve por objetivo 

conhecer os resultados dos projetos sobre o bullying aplicados nos 

anos de 2012 e 2013 na Escola Municipal Machado de Assis de 

educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, no 

município de Ituiutaba-MG, no qual fui bolsista de iniciação 

científica, financiada pelo Programa Institucional de Apoio à 

Pesquisa da UEMG (PAPq) no ano de 2012 e pelo Programa 

Institucional de Apoio à Extensão da UEMG (PAEx) em 2013, 

ambos da Universidadedo Estado de Minas Gerais (UEMG) –

Unidade Ituiutaba. Em 2012 fizemos uma extensa pesquisa 

bibliográfica e realizamos uma pesquisa de campo na qual 

                                                           
1Trabalho financiado pelo Programa Institucional de Apoio à Extensão da 

Universidade do Estado de Minas Gerais (PAEx/UEMG). 
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percebemos que o Bullying era uma realidade na referida escola, 

apesar de os  docentes afirmarem o contrário.  

No ano de 2013, desenvolvemos um projeto de extensão cujo 

objetivo era diminuir a prática do Bullying na instituição. Após 

participarem da sessão de cinema, os alunos participavam de uma 

roda de conversa em que fizemos uma reflexão sobre as questões 

suscitadas nos filmes assistidos por eles. 

Estimulamos o diálogo entre os pares e o respeito à 

diversidade, incentivando diferentes formas de manifestação. Os 

filmes trabalhados foram: As meninas malvadas 2 e Coatch Carter: 

um treino para a vida. 

Ambos os filmes, oportunizaram aos discentes discutirem 

sobre respeito, valores, violência emocional e o bullying vivenciado 

no interior da escola, bem como o sofrimento das pessoas 

envolvidas nessas ações.     

Acreditamos que educar para a paz e trabalhar a educação 

emocional é papel da escola, pois, é também na escola que o 

indivíduo aprende a ser cidadão. A Declaração Universal dos 

Direitos Humanos (DUDH) está fundamentada em grandes valores, 

entre eles a dignidade, a liberdade e a igualdade. Valores estes que 

foram vivenciados no próprio ambiente escolar durante as rodas de 

conversa, em que  trazíamos estes valores para a vida dos 

educandos, levando-os a refletir sobre seus comportamentos e 

responsabilidades sociais. 

Para Teixeira (2011, p.32), os alunos que praticam bullying 

são: 

Normalmente são muito autoconfiantes e pode ser 

considerados populares por muitos estudantes. São 

também mais habilidosos socialmente, isto, é, mais 

comunicativos, mais falantes e mais extrovertidos 

principalmente quando ocomportamento bullying se 

desenvolve principalmente nos último anos do ensino 

fundamental e durante o ensino médio. 
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As intervenções realizadas neste período tiveram como 

objetivo alertar a comunidade escolar sobre a violência emocional 

popularmente conhecida como bullying. 

Tratar os casos desse fenômeno já existente e prevenir o 

aparecimento de novos casos no ensino fundamental II, 

favorecendo uma aprendizagem estimuladora dentro de conceitos 

éticos e moral que possibilitará um ambiente saudável, seguro e 

acolhedor para toda a comunidade escolar, também foram objetivos 

desse projeto. 

Outro momento importante, realizado no ano letivo de 2013, 

foi a elaboração de paródias, feitas pelos próprios alunos, sobre o 

bullying.. Algumas dessas produções  foram apresentadas por 

escrito, outras na forma de vídeos produzidos no programa 

MovieMaker. Houve também aqueles alunos que mostraram suas 

paródias tocando instrumentos e cantando. 

Em 2014, ao realizarmos esse trabalho, nossa opção foi pela 

pesquisa qualitativa. Essa opção se deve por entendermos que a 

mesma procura entender a realidade social, hábitos, valores, 

crenças, opiniões e atitudes. Valorizando assim, não apenas o 

resultado, mas, todo o processo.  

Esta modalidade de pesquisa compreende a vida humana, e 

temos a convicção de que é na relação e no diálogo com o sujeito 

que obteremos as verdades concretas. 

Segundo os autores Bogdan e Biklen (1994, p.48): 

Os investigadores qualitativos [...] se preocupam com 

o contexto. Entendem que as ações podem ser melhor 

compreendidas quando são observadas no seu 

ambiente habitual de ocorrência. Os locais têm de ser 

entendidos no contexto da históriadas instituições a 

que pertencem. Quando os dados em causa são 

produzidos por sujeitos, como no caso de registros 

oficiais, os investigadores querem saber como, em que 

circunstancia foram elaborados. 
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Apesar de ser uma pesquisa qualitativa, trabalhamos também 

com dados quantitativos, no sentido de analisar os dados obtidos 

através do questionário respondido pelos sujeitos desta pesquisa. 

Estes dados foram obtidos através de um questionário com 

dez perguntas, direcionadas aos 164 alunos matriculados nas 

turmas do 9º ano e 112alunos matriculados nas turmas de 1º ano do 

ensino médio, do turno matutino da Escola Municipal Machado de 

Assis.  

Os dados obtidos a partir do referido questionário foram de 

suma importância para a investigação proposta nessa pesquisa. A 

partir das informações coletadas  foi-nos possível alcançar o 

objetivo dessa pesquisa, que era conhecer os resultados dos projetos 

de pesquisa e extensão desenvolvidos na referida escola sobre o 

Bullying nos anos de 2012 e 2013 respectivamente. 

Como instrumento para coleta de dados foi escolhido o 

questionário, pois, de acordo com Gil (1994), é um instrumento 

vantajoso, porque além de apresentar baixo custo, permite atingir 

um maior número de sujeitos em um tempo menor, além disso, ao 

possibilitar que não haja a identificação, os sujeitos se sentem mais 

livres para expressar o que realmente sentem e percebem sobre o 

tema abordado. 

 

Bullyng: Algumas Considerações 

A palavra bullying é um termo inglês e deriva do verbo 

tobully, que significa ameaçar, intimidar e dominar. Não existe uma 

tradução exata para este termo, mas a expressão resume bem o 

conjunto de comportamentos agressivos que tanto preocupa pais e 

professores. 

O bullying é um tipo de comportamento que surge junto com 

as instituições escolares e passa a ser pesquisado somente na década 

de 1970 pelo nórdico Dan Olweus, a partir daí é que o problema 

passa a ser estudado com maior interesse pela comunidade 

científica internacional e surge uma grande preocupação entre pais 

e professores que se utilizavam dos meios de comunicação para 

expressar seus temores e angústias sobre os acontecimentos. 
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No final de 1982, um acontecimento trágico toma conta do 

país: três crianças, com idade entre 10 e 14 anos, haviam cometido 

suicídio no norte da Noruega. As investigações apontam, como 

principal motivação da tragédia, as situações de bullying as quais 

os jovens foram submetidos por seus colegas de escola. As 

autoridades que até então não haviam se manifestado se sentem 

coagidas pela ampla divulgação feita pela imprensa. 

Lançam, portanto, uma campanha de combate ao bullying 

nas escolas de ensino fundamental, coordenada pelo ministério da 

educação norueguês em resposta à grande mobilização nacional 

diante dos fatos. 

Não é apenas em outros países que encontramos a prática do 

bullying e suas vítimas. No Brasil já foram vários os casos 

registrados e amplamente divulgados pela imprensa. Dentre eles 

destacamos os mais divulgados pela mídia. 

Em janeiro de 2003, na pequena cidade de Taiúva, de apenas 

5.500 (cinco mil e quinhentos) habitantes no interior de São Paulo, 

o jovem Edmar Aparecido Freitas, que tinha 18 anos, havia acabado 

de se formar no ensino médio, quando entrou na escola durante as 

férias e atirou em seis estudantes, no caseiro e em uma professora. 

Apesar de ter escolhido alvos vitais, como cabeça e tórax, ninguém 

além do próprio atirador, morreu. No entanto, sequelas e traumas 

permanecem. Segundo investigações, a motivação teria sido os 

constantes apelidos e humilhações que Edmar recebia por ser 

obeso. 

Jairo Miranda Dias foi atingido por quatro disparos, um no 

rosto, que entrou pelo nariz e saiu pela orelha, sem comprometer 

funções neurológicas, um em cada braço e outro no pulso direito. 

A bala que atingiu o braço esquerdo afetou uma artéria e o 

estudante precisou passar por uma cirurgia para reconstruí-la. 

“Disseram que iam amputar, mas deu pra salvar. Só que perdi a 

força no braço”, conta o jovem, hoje com 25 anos. 

Amigo íntimo do atirador, Jefferson de Souza, 25 anos, teve 

as duas mãos feridas ao tentar proteger o rosto de um dos disparos. 

Ele tem pinos nas mãos, sente dores e não consegue realizar todos 
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os movimentos. “O trauma nunca acaba. Vou carregá-lo para a vida 

inteira.” 

Pedro Russo Junior, uma das vítimas e amigo próximo de 

Edmar, ficou paraplégico. Hoje, é casado, pai de um menino de 7 

anos, trabalha e tem uma vida ativa, mas nunca fala sobre o caso. 

Eliel Câmara foi alvejado no tórax e por poucos centímetros 

a bala não atingiu seu coração. Sua mãe, Nataly, conta que só o 

barulho de bombinhas o deixa assustado.  

A professora Maria de Lourdes Fernandes, ferida de raspão 

na cabeça e na perna, não gosta de comentar o caso e fica nervosa 

só de lembrar as cenas de janeiro de 2003, segundo moradores e 

colegas de profissão. O caseiro, sua mulher e outro estudante 

deixaram a cidade depois do incidente.  

Esses depoimentos foram dados à jornalista Marina Morena 

Costa do site Último Segundo Brasil no dia 08 de abril de 2011 

após a tragédia de Realengo. 

Outro caso que terminou em morte foi na cidade de Silva 

Jardim-RJ. Samuel Teles Conceição, um rapaz de 17 anos, tímido 

e quieto, foi alvo de socos na cabeça, dentro da sala de aula e no 

pátio da escola, pelos colegas de sala. O motivo é que os agressores 

não gostaram do seu corte de cabelo. Samuel não resistiu e faleceu 

dias depois. 

Mas talvez a maior tragédia brasileira tenha sido a de 

Realengo no Rio de Janeiro, quando treze pessoas morreram e 

outras 12 ficaram feridas na manhã de quinta-feira dia 07 de abril 

de 2011, na Escola Municipal Tasso da Silveira, no bairro de 

Realengo, zona oeste do Rio de Janeiro. O ex-estudante da 

instituição, Wellington Menezes de Oliveira, de 24 anos, invadiu o 

local por volta das 8h e disparou contra os alunos. Dentre  os mortos 

estavam dez meninas, dois meninos e o autor dos disparos. Vários 

outros ficaram feridos. 

Já está mais do que na hora de cobrar das autoridades, 

políticas públicas que contribuam para transformar a realidade dos 

jovens e crianças diante da violência que consome os melhores anos 

das suas vidas. 
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Para que possamos cobrar postura das autoridades é 

necessário conhecermos as leis que regem o nosso país, em relação 

a essa questão. Nesse sentido, o código brasileiro nos esclarece a 

este respeito. 

Em relação a lesão corporal, o Art. 129 do código penal, diz 

que quem “Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem”, 

terá uma pena de detenção de três meses a um ano. 

Quanto à calúnia, o Art. 138, do referido código, nos informa 

que “Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fatos definidos 

como crime”, poderá ser detido de seis meses a dois anos, e ainda 

terá uma multa estipulada pelo juiz. 

“Difamar alguém, imputando-lhe fatos ofensivos a sua 

reputação”, está previsto no Art.139 do CP e pode resultar em uma 

pena de três meses a um ano, mais multa estipulada pelo juiz. 

A respeito da injuria o Art. 140 do código penal afirma que 

“Injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade e o decoro recorre em 

uma pena de detenção, de um a seis meses e multa”. Como nos 

deixa claro o § 2º - Se a injúria consiste em violência ou vias de 

fato, que, por sua natureza ou pelo meio empregado, se considerem 

aviltantes: Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa, além 

da pena correspondente à violência sofrida. 

O constrangimento ilegal aparece no Art. 146, com os 

seguintes dizeres, “Constranger alguém mediante violência ou 

grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido por qualquer outro 

meio, a capacidade de resistência e não fazer o que a lei permite ou 

fazer o que ela não manda, a pena de detenção é de três meses a um 

ano, ou multa”. Olha o que nos diz o § 1º – “As penas aplicam-se 

cumulativamentee em dobro, quando, para a execução do crime, se 

reúnem mais de três pessoas, ou há emprego de armas”. 

A ameaça é outra ação prevista no código penal e está no Art. 

147, dizendo que “Ameaçar alguém, por palavras, escrito, gestos 

ou qualquer outro meio simbólico de causar mal injusto e grave”: 

A detenção está prevista de um a seis meses ou multa conforme 

determinação do juiz. 
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Na busca de transformações é que desenvolvemos durante 

dois anos pesquisas e projetos de extensão e intervenção, sobre o 

bullying, e agora fizemos uma nova pesquisa onde avaliamos os 

trabalhos realizados. 

Faz-senecessário pensarmos sobre a importância da reflexão 

em relação às práticas realizadas nos períodos citados acima. 

Segundo Freire (2014, p.40): 

Por isso é que, na formação permanente de 

professores, o momento fundamental é da reflexão 

critica sobre a prática. É pensando criticamente na 

prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a 

próxima prática. O própreço discurso teórico, 

necessário à reflexão crítica, tem de ser de tal modo 

concreto que quase se confunda com a prática. 

Foi pensando nas palavras de Freire (2014, p.40) que 

tomamos a iniciativa de avaliar as intervenções realizadas nos anos 

de 2012 e 2013, pois vimos a necessidade de refletirmos sobre 

nossas práticas atuais para melhorarmos as condutas seguintes,, e 

para que isso ocorra é fundamental termos humildade de assumir 

que falhamos em um determinado momento, mas acertamos em 

vários outros. 

  

Desenvolvimento e os Achados da Pesquisa 

Aqui estão apresentados e discutidos os resultados obtidos 

na pesquisa de campo, realizada no período de abril a junho de 

2014. 

Para melhor compreender os dados encontrados, procuramos 

contrapor os resultados dos questionários com as conclusões 

encontradas por meio das observações nas rodas de conversas. 

O gráfico 1 nos mostra a porcentagem de discentes que 

tinham ou não conhecimentos sobre o tema em questão, no caso, o 

Bullying. 
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Fonte: Pesquisa de campo (2014). 

Esse gráfico nos mostra que 81% tinham conhecimento do 

tema Bullying antes de assistirem os filmes e participar das rodas 

de conversas, enquanto 17% afirmam não ter conhecimento do 

tema e 2% não opinaram. Entretanto, pudemos perceber nas rodas 

de conversas que até mesmo os que disseram ter conhecimento, 

demonstraram ser esse muito superficial.  

O próximo questionamento quis saber dos alunos se eles 

acreditavam que as intervenções poderiam ser feitas de outra forma. 

Sim
81%

Não
17%

Não opinou
2%

Grafico 1: Você tinha conhecimento do 
tema bullying  antes de assistir aos 

filmes e participar das rodas de 
conversas?
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Fonte: Pesquisa de campo (2014). 

Esse resultado nos mostra que 65% dos alunos acreditam que 

as intervenções poderiam ser feitas de formas diferentes, porém, 

33% pensam que não e 2% não opinaram. Fica aqui uma dúvida 

que o questionamento não nos permite responder: de que outras 

formas essas intervenções poderiam ser feitas? 

Sim
65%

Não
33%

Não opinou 
2%

Gráfico 2:  Você acredita que as intervenções 
poderiam ser feita de outra forma?
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Ao serem questionados sobre a contribuição dos professores, 

direção e vice-direção para a eliminação do Bullying na escola, 

vejam no gráfico seguinte o que os alunos responderam. 

 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2014). 

Percebemos que 46% dos discentes disseram que 

professores, direção e vice direção têm contribuído para eliminação 

do Bullying na escola. Entretanto, a maioria, ou seja, 52% relatam 

Sim
46%

Não
52%

Não opinou
2%

Gráfico 3:  Em sua opinião, as professoras, 
direção e vice têm contribuido para 
eliminação do bullying na escola?
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que os mesmos não têm contribuído para a eliminação do Bullying 

e 2% não opinaram. 

Esse é um dado importante, pois, nos permite compreender 

que os alunos não acreditam no trabalho da equipe gestora, no 

sentido de colaborar com ações concretas para a eliminação dos 

atos das práticas deBullying no interior da escola. Esse descrédito 

dos alunos na equipe gestora pode refletir no cotidiano escolar, 

dando a impressão aos alunos que a impunidade impera e que, 

portanto, os atos de Bullying não serão punidos. 

Em seguida, foi perguntado aos alunos se os professores(as) 

têm trabalhado de forma interdisciplinar em sala de aula com 

atividades relacionadas com o tema Bullying. Vamos aos 

resultados. 
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Fonte: Pesquisa de campo (2014). 

 

Como podemos observar no gráfico acima, 15% disseram 

que os professores trabalharam de forma interdisciplinar em sala de 

aula, enquanto 83% nega a afirmativa, ou seja, a grande maioria 

afirma que os professores não trabalharam com o tema Bullying de 

forma interdisciplinar. Os professores são peças-chave para que os 

projetos de prevenção da violência escolar deem certos. Para Elias 

Sim
15%

Não
83%

Não opinou
2%

Gráfico 4: Os professores (as) tem 
trabalhado de forma interdisciplinar em sala 
de aula com atividades relacionadas com o 

tema bullying? 
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(2011, p.70), “A formação dos vários seguimentos que compõem a 

comunidade escolar – educadores, professores, familiares, 

funcionários, representantes da comunidade local e alunos – é 

essencial para que um projeto de prevenção da violência seja 

eficaz”. Concordamos com o autor. Acreditamos que, sem o 

envolvimento de todos, as ações serão menos eficazes. Fica aqui o 

desafio de fazer os docentes entenderem a importância de cada um 

no sucesso dessas atividades.       

O próximo questionamento quis saber dos educandos se os 

mesmos mudaram seus comportamentos após assistirem aos filmes 

e participarem das rodas de conversas. Veja no gráfico seguinte o 

que os alunos responderam. 

 

 

Sim
69%

Não
29%

Não opinou
2%

Gráfico 5: Você mudou seu 
comportamento após a participação nas 

rodas de conversas e assistir aos filmes?
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Fonte: Pesquisa de campo (2014). 

Este gráfico nos mostra que 69% mudaram seu 

comportamento, mas 29% mantiveram o seu comportamento, e 2% 

não opinaram. Segundo Teixeira (2011, p.32).“Outra característica 

fundamental, e que ajuda na manutenção desse problema, é que os 

praticantes de atos de bullying, acreditam que nunca serão punidos 

pelos seus atos, e isso é algo que professores, diretores e 

coordenadores pedagógicos devem estar atentos, uma vez que estes 

agressores acreditam que por pior que seja sua atitude, jamais 

ocorrerá uma punição escolar, todos estão expostos aos atos de 

violência emocional no cotidiano da escola”. Mostrar a todos os 

discentes e também aos docentes, que temos hoje no Brasil, uma 

legislação específica para punir esses atos se torna importante, 

necessário e urgente, na busca das mudanças que tanto almejamos. 

Nos últimos anos, o papel da escola vem mudando, deixando de ser 

apenas acadêmico e dando espaço a outras funções, como formação 

de caráter, comportamento, cidadania e socialização, para que isso 

acorra é necessário um esforço em conjunto na busca de prevenção 

àviolência. 

Quando questionados se as intervenções contribuíram para 

diminuir as práticas de Bullying na escola, vejam o que eles 

responderam, analisando o próximográfico. 

 



29 
 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2014). 

 

Esse gráfico nos mostra que 55% acreditam que as 

intervenções contribuíram para diminuir o Bullying na escola, 

porém 43% disseram não ajudou e 2% não opinaram.  Como afirma 

Elias (2011, p.66): 

As medidas e estratégias pedagógicas para diminuir as 

ocorrências de Bullying e educar para a convivência, devem 

estar inseridas no conjunto de ações do programa de 

Sim
55%

Não
43%

Não opinou
2%

Gráfico 6: As intervenções (filmes e rodas 
de conversas) contribuiram para diminuir as 

práticas de bullying na escola?
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prevenção da violência, elaborado pela escola. Esta, por sua 

vez, tem de assumir o compromisso de atuar com todos os 

seus recursos e meios para que se obtenha um efeito 

significativo, dentro de um conjunto de práticas pensadas 

para a melhoria da educação. 

Também pensamos como o autor. E por pensarmos assim, 

sugerimos  à  escola que insira no PPP, ou seja, no  Projeto Político 

Pedagógico, o projeto Bullying. Projeto esse que discute a violência 

emocional e suas causas.  

A pergunta seguinte foi: Qual ponto você considerou mais 

importante na realização do projeto – assistir aos filmes ou 

participar das rodas de conversas? 

Confira as respostas no gráfico abaixo. 

 

 

Assistir aos 
filmes
54%

Rodas de 
conversas

41%

Outros
5%

Gráfico 7: Qual ponto você considerou 
mais importante na realização do projeto -
assistir aos filmes ou participar das rodas 

de conversa?  
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Fonte: Pesquisa de campo (2014). 

 

Podemos observar neste gráfico que 54% dos alunos 

pesquisados relataram que assistir aos filmes foi mais importante, 

enquanto 41% disseram ser mais importante para a realização do 

projeto participar das rodas de conversa, e 5% não opinaram. O 

resultado apresentado neste gráfico reflete o interesse dos 

educandos por ambas as atividades. 

No próximográfico a dúvida foi: houve falha na aplicação do 

projeto? 

 

 

Fonte: Pesquisa (2014) 

Sim
17%

Não
83%

Gráfico 8: Em sua opinião houve falha na 
aplicação do projeto?
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Conforme o gráfico nos mostra, na opinião de 83% dos 

alunos não houve falha na aplicação do projeto, ou seja, a maioria 

acredita que foi desenvolvido um bom trabalho. Apenas 17% 

afirmam que houve falha no projeto. Que falhas são essas, não 

temos como saber, pois não foi perguntado aos sujeitos da pesquisa. 

Pretendemos em um próximo trabalho descobrir as falhas que 

existiram nesse projeto e o que podemos fazer para melhorá-lo. 

Esse é mais um desafio deixado por essa pesquisa.  

O gráfico 9 nos mostra a opinião dos alunos em relação a 

atuação da bolsista. 

 

 

Fonte: pesquisa de campo (2014). 

Ao analisarmos o gráfico 9 verificamos que 48% disseram 

que a atuação da bolsista foi ótima e 47% acharam que o trabalho 

Otima
48%

Boa
47%

Péssima
5%

Gráfico 9: Para você a atuação da bolsista 
foi:
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da bolsista foi bom, enquanto 5% classificou como péssimo. Essa 

foi uma das perguntas que mais nos preocupou, pois avaliar o nosso 

trabalho é fundamental. É necessário refletirmos profundamente as 

práticas atuais para que possamos transformar as nossas ações 

futuras como nos diz Freire (2014). 

A última figura nos traz as seguintes informações: investir em 

projetos antibullying é muito importante, pois, além dos discentes 

compreenderem mais sobre o tema, eles aprendem que o respeito à 

diversidade se f az necessário. 

 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2014). 

Não me 
ajudou em 

nada
9%

Não 
interessou 

4%

Compreen
der o que é 
o Bullyng

32%A respeitar 
melhor 
seus 

colegas
25%

Entender 
que a 

violência é 
prejudicial

30%

Gráfico 10: As participações nas rodas de 
conversas te ajudou a:
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O gráfico 10 nos oportunizou conhecer as contribuições dos 

projetos aplicados em 2012 e 2013 para os educandos. 32% revelou 

que os mesmos contribuíram para a compreensão do Bullying, 30% 

entendeu que a violênciaé prejudicial ao ser humano e traz graves 

consequências, 25% disseram que os projetos os ajudaram a 

respeitar seus colegas, porém, 9% declaram que não os ajudou em 

nada e para 4% o projeto não interessou.  

Assim sendo se faz necessário o desenvolvimento das ações 

solidárias nas escolas, objetivando o regate da cidadania, o respeito 

ao próximo e a consciência e a valorização das individualidades, 

além de promover um ambiente que favoreça a melhora da 

autoestima do indivíduo. Se a escola investir na formação de 

pessoas melhores, consequentemente irá contribuir para uma 

sociedade melhor. 

 

Considerações Finais 

Considerando o momento que ora se vivencia nas escolas 

brasileiras, procuramos ao longo deste trabalho demonstrar que a 

violênciaé algo construído e pode ser evitada.  

A violênciaé antagônica à ética, pois fere a dignidade, a 

justiça, a liberdade, os direitos humanos e costuma resultar de 

conflitos mal resolvidos. 

Já os conflitos são próprios da convivência, intrínsecos e 

inevitáveis àconvivência humana, isto é, fazem parte da vida. Ao 

mesmo tempo em que os conflitos desequilibram a sociedade, 

apontam caminhos para melhoria.  

Os conflitos são elementos-chave para o aperfeiçoamento 

das relações, até porque a capacidade de interagir positivamente 

não se trata de algo inato, é construído socialmente, podendo assim 

transformar a convivência, a saúde e o bem estar. 

Pelo que pudemos notar, a prática do Bullyingé algo que vem 

sendo diminuído dia após dia, com projetos antibullying na escola 

Municipal Machado de Assis no Município de Ituiutaba-MG. 

Contudo, para que o Bullyingseja totalmente eliminado da escola é 
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necessário uma participação ativa da equipe pedagógica, 

funcionários, pais, docentes e discentes, como também acreditamos 

ser de fundamental importância a continuidade de projetos de 

prevenção. 

No contexto contemporâneo há um problema relacionado à 

violência interpessoal que rompe os limites institucionais das 

escolas, podendo afetá-las, que é o cyberbullying. Assim, pela 

relevância desse tipo de violência que cada um sofre dentro de casa 

por meio das redes sociais, isto pode afetar seus comportamentos 

sociais e escolares. 

Desta forma, deixo como recomendação o desenvolvimento 

de estudos relacionados ao cyberbullying, chamando a atenção de 

pais e professores na orientação preventiva.Há, portanto, um 

interesse pessoal em tratar o assunto, o que espero ocorrer muito 

brevemente. 
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UMA ABORDAGEM SOBRE A LEI DOS 

CRIMES AMBIENTAIS (LEI 9.605/98) EM 

ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE 

ITUIUTABA-MG2 

 

 

Sérgio Jerônimo de Andrade 

Larisse Moura Silva 

Jessica Roberta Andrade 

 

Introdução 

As diversas atividades desenvolvidas no meio rural e urbano, 

via de regra, causam impactos nos agrossistemas ambientais. Dessa 

forma, fica cada vez mais evidente a necessidade de se planejar e 

gerenciar o uso dos recursos ambientais de forma correta sem 

incorrer nos chamados crimes ambientais, possibilitando assim, 

que os recursos naturais possam estar disponíveis para as próximas 

gerações em quantidade e qualidade suficientes para suprir suas 

                                                           
2 Trabalho financiado pelo Programa Institucional de Apoio à Extensão da 
Universidade do Estado de Minas Gerais (PAEx/UEMG). 
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necessidades garantindo assim o desenvolvimento sustentável das 

comunidades.  

Para se planejar e organizar as atividades econômicas de uma 

região de forma sustentável é necessário o conhecimento das 

condições ambientais e agir de forma respeitável com o meio 

ambiente sem contrariar a normatização legal que o protege.  

A Lei 9.605 de 12 de fevereiro de 1998 dispõe sobre as 

sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades 

lesivas ao meio ambiente. Em seu bojo encontram-se de maneira 

bem destacada os crimes contra o meio ambiente, quer sejam: 

contra a fauna, flora, poluição, contra o ordenamento urbano e o 

patrimônio cultural e contra a administração ambiental.  

Em Ituiutaba, Região do Triângulo Mineiro, a base da 

economia é o setor agropecuário, com a produção leiteira e a 

pecuária de corte como importantes fontes de divisas, além da 

produção de milho e soja e a suinocultura; o setor sucroalcooleiro, 

nos últimos anos tem-se expandido consideravelmente.  

No aspecto urbano merece destaque a atividade ceramista, a 

expansão da construção de loteamentos residenciais, a 

agroindústria nos setores de laticínios e fábricas de rações e a 

prestação de serviços, de forma geral voltada ao agronegócio.  

De um modo geral todas as atividades anteriormente 

mencionadas estão intrinsecamente ligadas à questão ambiental, 

requerendo, portanto, que se leve em conta em todas as fases dos 

empreendimentos, o meio ambiente e o diploma legal para não 

cometer qualquer ato que possa contrariar a legislação vigente e 

consequentemente vir a sofrer as sanções previstas na lei.  

Quando as pessoas têm conhecimento prévio sobre as 

possíveis consequências que poderão surgir a partir de atos 

praticados no seu dia a dia em relação às questões ambientais e sabe 

lidar com elas, o impacto gerado por essas ações será muito menor 

ou, até mesmo, insignificante no desenvolvimento de suas 

atividades cotidianas.  

Na situação atual, qualquer informação que contribua no 

sentido de melhorar a convicção e esclarecer de maneira correta o 
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público é extremamente importante. Para tanto, algumas dessas 

informações são disponibilizadas pela mídia, mas em muitos casos, 

sem uma orientação voltada à realidade das pessoas. 

Um projeto que busca a difusão de informações seguras 

sobre a Lei dos crimes ambientais e sua possível influência nas 

tomadas de decisões das atividades desenvolvidas nos diversos 

setores do processo produtivo, de forma simples e acessível ao 

entendimento das pessoas, é de grande valia, pois disponibiliza uma 

importante ferramenta para um melhor planejamento e tomadas de 

decisões propiciando maiores oportunidades de sucesso nos 

empreendimentos.  

Além disso, a interação entre alunos, professores, 

extensionistas e o público em geral possibilita a discussão de fatos, 

a troca de conhecimentos, o apontamento de críticas e sugestões 

que podem gerar melhorias significativas nestas comunidades. 

  Nesse diapasão, reveste-se de fundamental importância que 

o conhecimento sobre a Lei dos crimes ambientais (Lei 9.605/98) 

seja levado, sobretudo, para a população jovem nas escolas. E a 

Universidade num papel de vanguarda, poderá difundi-los nas 

escolas públicas rurais e urbanas, aos alunos, empresários rurais e 

o público em geral através de projetos de extensão, em que alunos 

universitários, orientados por seus professores possam interagir 

com a comunidade no sentido de contribuir para o seu 

desenvolvimento, levando conhecimento e informações já 

disponíveis, numa linguagem clara e acessível.   

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu novos 

direcionamentos à proteção do meio ambiente, em seu art. 5º, inciso 

LXXIII, considerado atualmente um direito fundamental. No caput 

de seu art. 225, a Magna Carta descreveu: 

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para às 

presentes e futuras gerações. 
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É importante ressaltar que nas análises de Milaré (2009) e 

Medeiros (2010), o legislador disciplinou um dos mais avançados 

conteúdos normativos na esfera constitucional em todo o mundo, 

um conjunto de comandos, obrigações e instrumentos para a 

efetivação do meio ambiente ecologicamente equilibrado, como 

dever do poder público e da coletividade.  

Conforme Medeiros (2010) a constituição inova ao trazer a 

tríplice responsabilidade pela ocorrência do dano ambiental, não 

importando se o agente é pessoa física ou jurídica:  

Art. 225 (...) - § 3º. As condutas e atividades consideradas 

lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas 

físicas ou jurídicas, as sanções penais e administrativas, 

independentemente da obrigação de reparar os danos 

causados. 

Segundo Milaré (2010) a Lei dos crimes ambientais (Lei 

9.605/98) foi incorporada ao ordenamento jurídico como 

instrumento para a plena efetividade da norma constitucional 

programática, uma vez que dispõe sobre as sanções penais e 

administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio 

ambiente. 

Ao trazer em seu bojo a explicitação do que realmente seja 

considerado crime ambiental bem como a responsabilização no 

caso de existência do evento danoso, identificando se civil, 

administrativa ou penal, a Lei 9.605/98, vem cumprir sua função 

enquanto instrumento de efetividade da norma. 

Além disso, é importante frisar que as sanções e as penas 

aplicáveis às pessoas físicas ou jurídicas que cometem crimes 

ambientais e previstas na referida lei, complementam sua função de 

efetividade. 

Nesse contexto, o projeto foi desenvolvido com o objetivo 

de se fazer uma abordagem geral sobre a Lei 9.605/98 e em especial 

sobre os crimes contra o meio ambiente em escolas públicas rurais 

e urbanas do Município de Ituiutaba-MG.  
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Objetivou-se, ainda, difundir aos alunos das escolas e 

ao público em geral informações sobre os crimes contra o 

meio ambiente e as respectivas sanções penais e 

administrativas impostas a quem a eles incorrerem, visando 

minimizar os atos ilícitos e as condutas e atividades lesivas ao 

meio ambiente. A orientação dos alunos e o público em geral 

sobre a importância de se conhecer a lei dos crimes 

ambientais e sua aplicabilidade nas diversas atividades 

desenvolvidas no cotidiano.  
 

Desenvolvimento 

O projeto foi desenvolvido na Escola Municipal Manoel 

Alves Vilela e na Escola Estadual Coronel Tonico Franco, ambas 

em Ituiutaba, objetivando a difusão de conhecimentos sobre a Lei 

9.605/98, sobretudo os aspectos relativos aos crimes contra o meio 

ambiente.  

Foram realizadas palestras técnicas, devidamente 

preparadas, pelos alunos integrantes do projeto, em companhia do 

professor orientador, buscando uma interação direta com os alunos, 

professores, e público em geral, em visitas agendadas na sede 

destas escolas.  

As palestras tiveram como diretriz a Lei 9.605/98, mas antes 

de explicar a lei, julgou-se conveniente expor de forma clara, um 

pouco sobre a Constituição Federal de 1988, visto que a 

comunidade externa desconhece a Carta Magna brasileira, assim 

também esclareceu-se o artigo 225 da CF, enfatizando que este é a 

base do Direito Ambiental brasileiro. 

 Logo passou-se a explanar sobre os quatros tipos de Meio 

Ambiente existentes (cultural, trabalho, artificial e natural). Optou-

se por explicar essa temática, pois as pessoas leigas desconhecem 

essas informações, tendo uma ideia equivocada que meio ambiente 

é somente fauna e flora.  

Enfatizou-se a questão do meio ambiente cultural, levando 

para um melhor entendimento do público, imagens de cidades 
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históricas e museus e um vídeo que mostrava um casal pichando a 

estátua de Carlos Drummond de Andrade no Rio de Janeiro. A 

intenção foi esclarecer o que era patrimônio cultural, bem como 

informar que destruir, pichar e danificar monumentos ou qualquer 

acervo cultural é crime. Após, abriu-se para perguntas, e os alunos 

demostraram interessados pelo assunto; houve questionamentos de 

professores e alunos. 

Os aspectos relativos aos crimes contra o meio ambiente 

foram enfocados sempre relacionados às atividades agropecuárias 

ou urbanas já existentes na região visando atender às expectativas 

e proporcionar aos interessados, melhores entendimentos sobre a 

lei e suas aplicações.  

Foram enfatizados os tópicos relativos aos crimes contra o 

meio ambiente quer sejam: contra a fauna, flora, poluição, contra o 

ordenamento urbano e o patrimônio cultural e contra a 

administração ambiental.  

Nestas palestras foram abordados os atos e as condutas 

que possam ser consideradas lesivas ao meio ambiente, 

visando contribuir para um planejamento mais adequado das 

atividades desenvolvidas pelos produtores, empresários e 

público em geral em seus empreendimentos.  
Foram atendidas cerca 120 (cento e vinte) pessoas, por 

palestra, totalizando em todo projeto 480 pessoas, entre alunos, 

produtores rurais, professores, servidores e público em geral.  

Na Escola Municipal Manoel Alves Vilela, que atende 

alunos do sistema Educação de Jovens e Adultos houve uma 

interação muito positiva, sobretudo, com alunos oriundos de 

assentamentos rurais. Muitos deles elaboraram perguntas sobre 

vários crimes que ocorrem em áreas rurais e que atingem o meio 

ambiente físico ou natural.  

Observou-se que os alunos que atuam em atividades de 

campo, ou seja, em contato permanente com o meio ambiente físico 

ou natural, na maioria das vezes desconhecem que certas atitudes 

de sua rotina podem ser caracterizadas como nocivas ao meio 
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ambiente. Isto restou claro em perguntas e depoimentos feitos por 

ocasião das palestras. 

As Figuras 1 e 2 apresentadas abaixo, ilustram-se momentos 

das palestras realizadas na Escola Municipal Manoel Alves Vilela, 

em Ituiutaba. 

 

Figuras 1 e 2 - momentos das palestras realizadas na Escola 

Municipal Manoel Alves Vilela, em Ituiutaba. 

 
 

O projeto alcançou não só pessoas ligadas ao município de 

Ituiutaba, mas também indivíduos relacionados aos municípios de 

Gurinhatã, Capinópolis e Campina Verde.  Estima-se que foram 

atendidas cerca 600 (seiscentas) pessoas, entre alunos, produtores 

rurais, professores, servidores e público em geral.  

Na Escola Coronel Tonico Franco foram realizadas duas 

palestras na Semana da Luz, para alunos do ensino médio, sendo 

que estiveram presentes 200 pessoas, entre alunos e colaboradores 

da escola.  

Nestas palestras ficou evidente que o público alvo, em sua 

maioria de formação urbana, desconhecia que o meio ambiente não 

se limita a apenas ao físico ou natural. Mas também ao cultural, 

artificial e meio ambiente do trabalho. 

Depois de informados sobre os tipos de meio ambiente 

previstos no ordenamento jurídico, muitas perguntas foram feitas 

em relação aos danos patrimoniais e mesmo extrapatrimoniais, 
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como no caso de pichações, ofensas às tradições populares e à 

cultura de um povo, dentre outros. 

A questão dos crimes contra o meio ambiente cultural e suas 

sanções foi bastante debatida, possivelmente por ter sido uma 

novidade até então para o público alvo das palestras. 

As práticas que contribuem para melhores condições de 

trabalho e segurança no meio ambiente do trabalho também 

mereceram destaques, talvez pela própria questão do público alvo 

estar mais familiarizado com este tipo de meio ambiente. 

As Figuras 3 e 4 apresentadas abaixo, ilustram-se momentos 

das palestras realizadas na Escola Coronel Tonico Franco, em 

Ituiutaba-MG.   

 

 

 

Figuras 3 e 4 - momentos das palestras realizadas na Escola 

Coronel Tonico Franco, em Ituiutaba-MG. 
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Considerações Finais 

 

Com a realização do projeto, as informações e o 

conhecimento já disponíveis sobre os crimes contra o meio 

ambiente foram difundidos e poderão ser utilizados pelo público 

alvo como importante ferramenta na tomada de decisões para a 

implantação de projetos sustentáveis, contribuindo assim, para um 

maior desenvolvimento das comunidades.  

Os acadêmicos ao promoverem esse tipo de projeto 

articulam os três pilares da universidade: ensino, pesquisa e 

extensão. Assim cumprindo com seu papel de transformação social, 

contribuindo para formação do cidadão. 

O público em geral atingido pelo trabalho, além de conhecer 

um pouco sobre o que de fato são crimes ambientais, teve também 

a oportunidade de se informar sobre as sanções e penalidades 

cabíveis em cada caso, o que de certa forma contribui para que se 

evite a incursão em eventos danosos contra o meio ambiente. 

Ressalta-se ainda que, com projetos desta natureza, 

professores, alunos, extensionistas, empresários rurais e seus 

familiares e funcionários podem cada vez mais se interagir no 
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sentido de que a Instituição de ensino cumpra seu importante papel 

social de levar o conhecimento à comunidade. 
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REPOVOAMENTO DO CÓRREGO SANTA 

RITA: UMA ATIVIDADE EXTENSIONISTA 
 

 
Lêda Franco Martins Andrade 

 

Introdução 

O mundo globalizado também insere a população 

rural,o homem do campo está rodeado de tecnologia,porém 

muitas vezes não sabem aplicar ou aplicam de forma 

incorreta. O uso de tecnologia inadequado pode trazer 

problemas para o meio ambiente e entre eles os recursos 

hídricos. Usar os recursos naturais de forma correta pode 

garantir a sustentabilidade e a produção. Usar os recursos 

hídricos de forma correta pode reduzir os impactos ambientais 

que este ecossistema pode sofrer.   

Os recursos hídricos são de suma importância para os 

seres vivos, qualquer que seja o erro ou acidentes hídricos 

pode prejudicar uma comunidade, uma cidade, vários 

municípios, um pais e até o planeta. A pessoa que mora em 

um lugar onde existe uma nascente deve preservá-la. Danos 

causados nos recurso hídricos, como a contaminação das 

águas e ou destruições das nascentes poderão levar centenas 

de anos para serem revertidos, esses prejuízos são 

imensuráveis. O impacto ambiental que esses ecossistemas 

têm sofrido proporciona baixa produtividade e a escassez de 

espécies, seja vegetal, animal, protozoários, bactérias, fungos.  

Uma forma de contribuir com o ecossistema degradado 

é o repovoamento dos peixes nos ambientes onde esses 

animais estão extinto ou escasso. O repovoamento é de suma 
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importância para conservação do ecossistema como um todo, 

podendo também fornecer alimento para a população 

ribeirinha, promover lazer das pessoas que ali vivem e até 

mesmo o turismo como fonte de renda para alguma 

propriedade que queira beneficiar desse recurso.  

Existem formas corretas de fazer o repovoamento, para 

isso é necessário realizar pesquisa de campo, cientifica e 

bibliográfica sobre espécies de seres vivos existentes e 

extintos. Assim o objetivo deste trabalho foi levar a 

comunidade rural a importância de conhecer os problemas 

que surgem com o impacto ambiental e a conscientização para 

o repovoamento do Ribeirão do Santa Rita,visando realizar 

práticas que ajudam a formação de mata ciliar. 

O uso indiscriminado por falta de conhecimento pode 

contribuir para o crescente impacto e impedindo a 

sustentabilidade da região.O impacto ambiental pode trazer 

muitos problemas como: o desgaste dos recursos hídricos, 

diminuição do volume de água, afetando a vida das pessoas 

que vivem no local, a baixa produção de peixes e outros seres 

que vivem nesses ecossistemas.Com a mudança de postura 

das pessoas que participam dessa região e que constituem a 

comunidade que sobrevivem as margens do Ribeirão do Santa 

Rita, poderão surgir um ecossistema sustentável.É necessário 

colocar em prática o slogan: pensar global e agir local,ele se 

aplica na gestão da agricultura, na qualidade da água, 

produção de alimento, na preservação do meio ambiente seja 

peixe ou da mata ciliar. A sustentabilidade toca de perto as 

pessoas, pois começa a resolver as questões que estão 

próximas, começa a agir local e a resolver as situações de 

forma global. 
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A extensão rural  

A extensão rural no Brasil surgiu no pós-guerra, em 

Minas Gerais, de acordo com o modelo dos Estados Unidos, 

como resposta do Estado a uma exigência da expansão inicial 

do capitalismo no campo, dada a necessidade da indústria 

brasileira, que se implanta a partir de 1930, conjugando 

crédito rural, conhecimento tecnológico e difusão de técnicas 

agropecuárias, através de assistência técnica (Fernandes, 

2008).Com o passar dos anos essa ideia ganha um cunho 

educativo apoiada pelas ideias de Paulo Freire, surge então 

dentro de uma proposta educativa e pedagógica iniciada com 

objetivo de fomentar as práticas agrícolas de forma correta 

extensão universitária 

A partir do princípio fundamental da extensão 

(educação) e das categorias abordadas por Freire (1982), 

recoloca-se a função política da educação e o papel 

simultâneo de competência técnica e compromisso político do 

educador, cuja ação deve ser fundamentalmente ética, no 

respeito ao educando, que é também educador, e na coerência 

de sua ação (FARIAS, 2008).  

As teorias de Paulo Freire sobre extensão rural ou 

agrônomo educador se faz presente neste século, tempos em 

que se conhece um pouco de tudo, mas onde anda a 

sustentabilidade e a biodiversidade. O homem tem 

compreendido o seu papel nesse ecossistema? Qual será o 

futuro do planeta Terra?Para Freire (1985),a ação de extensão 

se dá no domínio do humano e não do natural, o que equivale 

dizer que a extensão de seus conhecimentos e de suas técnicas 

se faz aos homens para que possam transformar melhor o 

mundo em que estão. Neste sentido faz-se necessário o uso da 

extensão na tentativa de estimular as pessoas que vivem nas 
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comunidades rurais se organizarem e trabalhar com 

sustentabilidade.  

Entende-se, ainda, em relação ao espaço rural, que esse 

deve ser considerado e transformado num local de atividades 

econômicas múltiplas e dinâmicas, que permitam às pessoas 

que ali vivem acesso a condições dignas de vida, semelhante 

àquelas das regiões urbanas. Esse processo de 

desenvolvimento local deve ser definido pela comunidade, 

poder público, movimentos e organizações populares, na 

busca de um projeto comum para o futuro do seu território, 

identificando e valorizando os potenciais e riquezas locais 

(TURENS; BÚRIGO, 1999).  

Com o trabalho de extensão levado até as comunidades 

rurais, muitas perguntas e indagações são feitas aos 

profissionais que exercem a atividade, que nem sempre tem 

respostas a cada pergunta feita, assim a comunidade rural 

também ajudam na produção de novos conhecimentos.Callou, 

(2006) reconhece que as atividades atribuídas à extensão rural 

contribuem significativamente ao desenvolvimento rural 

sustentável, a gestão da comunicação, as novas ruralidades.A 

formação de profissionais competentes técnica e 

politicamente, profissionais cidadãos, seja pela produção do 

conhecimento novo, que influência na qualidade de vida da 

maioria da população.     

A extensão contribui para transformações culturais, 

sociais e econômicas, atuando como efetivos agentes do 

desenvolvimento sustentável. Falar de extensão rural é falar 

de educação. E falar de educação é abordar um aspecto 

importante da humanidade: a transformação. A extensão rural 

utiliza de espaços não formais, sendo, portanto é um processo 

de educação não formal, onde educador e educando, a partir 

do relato de experiência de cada, e de cada saber constroem 
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novos saberes. Um processo feito pelo agricultor, que ao 

longo da história se apropria de conhecimentos, e pelo 

extensionista rural, que na academia e na ciência se prepara. 

Juntos, ambos conseguem construir novas realidades. 

Considera-se a sala de aula, o campo, as plantações, o 

ambiente onde estão as criações – nos brejos, planaltos, 

lavrados, lagos, rios e riachos.  

O extensionista rural caminha pelos vilarejos, 

assentamento, pequenas propriedades ou comunidades 

constituídas por diversas classes. É um agente de 

desenvolvimento que vai muito longe para levar 

conhecimento. Trabalha com os ribeirinhos, com as famílias 

de pequenos agricultores, com os pescadores artesanais, na 

agricultura urbana, com famílias excluídas, na periferia das 

grandes metrópoles, nas vilas e pequenas cidades. Também 

capta dados e informações importantes da realidade de cada 

comunidade, município, região e estado (SOARES, 2007). 

O novo papel da extensão rural deve ser: “estimular, 

animar e apoiar iniciativas de desenvolvimento rural 

sustentável, que envolvam atividades agrícolas e não 

agrícolas, pesqueiras, de extrativismo, e outras, tendo como 

centro o fortalecimento da agricultura familiar, visando a 

melhoria da qualidade de vida e adotando os princípios da 

Agroecologia como eixo orientador das ações” (MDA, 

2005).Com o aumento da população mundial e a necessidade 

de produzir mais alimentos, desponta e Revolução Verde, e 

muitas vezes com falta de sustentabilidade.  O modelo 

unicamente tecnicista adotado pela Revolução Verde, como 

instrumento de desenvolvimento do setor agrícola, levou a 

uma situação de crise econômica, política e ambiental, 

representada, por exemplo, pela degradação dos recursos 

naturais como o assoreamento e contaminação dos recursos 
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hídricos e os processos erosivos; pelo empobrecimento da 

população do meio rural, pelo êxodo rural e pelo crescente 

aumento dos custos de produção (TONET, 2008).  

Essa ação desarticulada promoveu maior impacto 

ambiental e tornou necessário um novo projeto que em 

conjunto dos diversos agentes sociais, culturais, políticos e 

econômicos, públicos ou privados, para a construção de um 

projeto estratégico que oriente as ações em longo prazo, 

necessita de uma nova postura e de ações voltadas para a 

construção de um objetivo comum (Veigaet al., 2001), 

inclusive com uma nova postura da extensão rural, passando 

os trabalhos de extensão rural estar baseados no 

desenvolvimento ambientalmente sustentável, 

economicamente viável e socialmente justo, (Tonet 2008). O 

“novo rural”, como tem sido denominado esse fenômeno, 

compõe-se basicamente de atividades, como a agropecuária 

moderna, estreitamente ligada às agroindústrias, e um 

conjunto de atividades não agrícolas ligadas a: moradia, 

turismo, lazer, indústria e prestação de serviços (FREITAS; 

FREITAS, 2003). 

 

Impacto Ambiental 

A dinâmica da denominação impacto ambiental 

descreve várias definições, normatização e resoluções para 

conceituar, definir e explicar o que vem a ser impacto 

ambiental. Entende-se por impacto ambiental a atitude que 

gera mudança no meio ambiente que é causada pela 

atividade do ser humano. Esse impacto pode ser positivo ou 

negativo, sendo que o negativo representa uma quebra no 

equilíbrio ecológico, que provoca graves prejuízos no meio 

ambiente. 
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A medição do impacto ambiental não pode ser feita de 

forma precisa porque o meio ambiente é um sistema 

complexo. É possível fazer algumas estimativas, através do 

EIA (estudo de impacto ambiental) e RIMA (relatório de 

impacto ao meio ambiente). Segundo o Artigo 1º da 

Resolução n.º 001/86 do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (CONAMA), Impacto Ambiental é qualquer 

alteração das propriedades físicas, químicas, biológicas do 

meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou 

energia resultante das atividades humanas que afetem 

diretamente ou indiretamente: a saúde, a segurança, e o bem 

estar da população; as atividades sociais e econômicas; a 

biota; as condições estéticas e sanitárias ambientais; a 

qualidade dos recursos ambientais.  

Impacto ambiental é a alteração no meio ambiente por 

determinada ação ou atividade. Atualmente o planeta Terra 

enfrenta fortes sinais de transição, o homem está revendo seus 

conceitos sobre natureza. Esta conscientização da 

humanidade está gerando novos paradigmas, determinando 

novos comportamentos e exigindo novas providências na 

gestão de recursos do meio ambiente. Um dos fatores mais 

preocupantes é o que diz respeito aos recursos hídricos. 

Problemas como a escassez e o uso indiscriminado da água 

estão sendo considerados como as questões mais graves do 

século XXI.  O impacto ambiental é uma consequência das 

nossas atitudes, e por esse motivo é crucial educar a sociedade 

para que possam ter atitudes responsáveis que causem menos 

impactos negativos no meio ambiente. 

As regras ecológicas básicas de gestão da natureza 

passaram a ser vistas como desnecessárias à prática agrícola 

por se considerar que o caráter ambientalmente agressivo da 

então chamada agricultura moderna era um mal necessário, 
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que podia ser moderado com algumas práticas 

conservacionistas (Romeiro, 1996).Nos marcos dessa 

concepção modernizadora na agricultura, a pesquisa e o 

desenvolvimento dos sistemas de produção foram orientados 

para a incorporação de pacotes tecnológicos tidos como de 

aplicação universal destinado a maximizar o rendimento dos 

cultivos em situações ecológicas profundamente distintas 

(ASSIS, 2006). 

 

A Água 

A água é um bem comum, solvente universal, formado 

por átomos e hidrogênio e oxigênio, agregado a ela existe 

muitos minerais que podem enriquecê-la contribuindo para a 

existência da vida de vários seres vivos. A água representa, 

sobretudo, o principal constituinte de todos os organismos 

vivos. A água esta presente em tudo, mesmo os componentes 

sólidos, a sua constituição e composição teve a necessidade 

da água. Apesar de todas essas informações que de uma forma 

geral não é novidade para a maioria da população do planeta 

Terra, a água pode se tornar e tem tornado um recurso escasso 

em função do mau uso ou do manejo incorreto e suas 

nascentes e leitos, de córrego, ribeirão, rios e mares. 

Registros das primeiras civilizações, os nômades, 

explicam que o homem mudava em função do alimento e 

segurança. Quando se tornaram sedentários construíam suas 

moradias ao lado de um curso d`água, para favorecer a 

sobrevivência dos que ali moravam. A forma de 

sobrevivência ainda no século XXI é a mesma, porém a 

população aumentou e a construção cidades surgiram e se 

desenvolveram no entorno dos rios, o êxodo rural no sec. XX 

provocou um inchaço nas cidades, o crescimento das cidades 

e a necessidade de instalações de muitas indústrias, promoveu 



54 
 

um maior desmatamento grande em bacias hidrográficas. A 

água então passou a ser usada para diversos fins, nas cidades 

são usados para o carreamento de dejetos que são os esgotos, 

muitas vezes porta para transmissão de muitas doenças. Desta 

forma, os recursos hídricos acabaram por sofrer 

contaminação, poluição e descaracterização de grande parte 

dos rios e lagos existentes (OLIVEIRA, PEREIRA e 

VIEIRA,2011). 

Moraes e Jordão (2002) descrevem também diversas 

formas e entre as quais se destacam o abastecimento de água, 

a geração de energia, a irrigação, a navegação, a aquicultura 

e a harmonia paisagística.No entanto, nas últimas décadas, 

esse precioso recurso vem sendo ameaçado pelas ações 

indevidas do homem, o que acaba resultando em prejuízo para 

a própria humanidade. Dentre os muitos impactos gerados 

pelo homem à natureza, um que requer especial atenção é o 

que diz respeito à degradação da mata ciliar e consequente 

degradação dos recursos hídricos. 

Nas áreas rurais muitas famílias por vários motivos de 

ordem, política e econômica (onde não apresenta projetos de 

fomento que ajude o produtor rural), social e climática 

utilizam-se das vazantes do rio para plantio de culturas 

temporárias e permanentes, visando a sua subsistência. 

Existem estudos que ajudam a promover melhor qualidade da 

água, mas para isso é necessário incentivo e o trabalho de 

extensão de vários órgãos.A saúde de um ecossistema 

aquático pode ser inferida com base na caracterização da sua 

interação com os parâmetros físico, químicos e biológicos e 

funcionalmente (processos fundamentais à manutenção da 

biodiversidade) como produção, consumo e decomposição da 

matéria orgânica  
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Mata Ciliar 

A mata ciliar também é conhecida como mata de 

galeria, mata de várzea, vegetação ou floresta ripária. O nome 

Mata ciliar, recebe essa denominação pela função que ela 

representa no curso d`água onde ela se desenvolveu, ou seja, 

a sua função é de proteção “como os cílios protege os nossos 

olhos”. Conforme Rizzo (2007) mata ciliar é a vegetação que 

se desenvolve ao longo das margens dos rios, córregos, lagos, 

lagoas, represas e nascentes. Mata ciliar é o conjunto de toda 

vegetação situada nas margens dos cursos d’água,protegendo 

e aumentando a capacidade de infiltração no solo da água da 

chuva, funcionando consuma espécie de esponja, bem como 

evitando as enxurradas e regulando o ciclo da água (LIMA, et 

al.,2008). 

Especificamente, sua ação está ligada à proteção das 

margens de rios, lagos, igarapés, cursos de água e nascentes 

contra desbarrancamentos e assoreamentos, mantendo a 

capacidade original de escoamentos de leitos; além disso, 

controla o aporte de nutrientes, de produtos químicos tóxicose 

de outros sedimentos aos cursos de água, diminuindo a 

eutrofização das áreas ou, ainda, atuando na preservação da 

fauna, da flora local, além de facilitar a infiltração da água das 

chuvas do solo (EMBRAPA, 2003). 

Existem vários aspectos relacionados aos impactos 

ambientais provenientes principalmente da ausência de mata 

ciliar e, na maioria das situações voltadas para ocupação 

irregular do local, seja para moradias e/ou para instalação de 

edificações de interesses diversos. Entende-se por vegetação 

ciliar ou ripária, aquela que margeia as nascentes e os cursos 

de água. Nas áreas urbanas parece que a população e os 

políticos já esqueceram o que é mata ciliar e qual sua 

importância, pois ao lado dos córregos, reservatórios e lagos 
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urbano em geral temos avenidas e ruas, e não florestas 

conservadas. Na zona rural, o uso das áreas naturais e do solo 

para a agricultura, pecuária, loteamentos ranchos as margens 

dos lagos formados pela construção de hidrelétricas 

contribuíram para a redução da vegetação original nas 

margens dos corpos d’água, chegando em muitos casos a 

ausência total da mata ciliar. 

A área que abrange a mata ciliar é considerada pelo 

Código Florestal Federal como APP – “área de preservação 

permanente”, e possui diversas funções ambientais, devendo 

possuir uma extensão específica a ser preservado de acordo 

com a largura do rio, lago, represa ou nascente. A falta da 

mata ciliar contribui para: escassez da água, erosão e 

assoreamento, pragas na lavoura, qualidade da água, 

manutenção da biodiversidade. Fator que contribui para o 

desaparecimento da mata ciliar é a falta de curva de nível nas 

propriedades rurais, pois sem ela o volume de água da chuva 

não infiltra e carrega solo, vegetação, e animal para o leito dos 

cursos d água o que provoca assoreamento e morte dos 

vegetais e animais.  

 

Desenvolvimento local sustentável 

Por desenvolvimento rural sustentável o Conselho da 

Comunidade Solidária, ligado à Presidência da República, 

considera ser: “um novo modo de promover o 

desenvolvimento que possibilita o surgimento de 

comunidades sustentáveis, capazes de suprir suas 

necessidades imediatas, descobrir ou despertar suas vocações 

locais e desenvolver suas potencialidades específicas, além de 

fomentar o intercâmbio externo, aproveitando de suas 

vantagens locais”.  
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O desenvolvimento sustentável tem como eixo central 

a melhoria da qualidade de vida humana dentro dos limites da 

capacidade de suporte dos ecossistemas e, na sua consecução, 

as pessoas, ao mesmo tempo em que são beneficiários, são 

instrumentos do processo, sendo seu envolvimento 

fundamental para o alcance do sucesso desejado. Isto se 

verifica especialmente no que se refere à questão ambiental, 

na medida em que as populações mais pobres, ao mesmo 

tempo em que são as mais atingidas pela degradação 

ambiental, em razão do desprovimento de recursos e da falta 

de informação, são também agentes da degradação (ASSIS, 

2006). 

No que se refere à promoção do desenvolvimento local, 

especialmente quanto à produção agropecuária, a ideia é 

aperfeiçoar o uso de recursos disponíveis no próprio local, 

combinado com os diferentes componentes do sistema 

agrícola, isto é, plantas, animais, solo, clima e população, de 

modo que complementem uns aos outros, e que tenham o 

maior sinergismo possível (ALTIERI, 2000).  

O desenvolvimento local sustentável passa 

primeiramente pelo respeito à pluralidade e às diversidades 

sociais, econômicas, étnicas, culturais e ambientais do meio 

rural brasileiro, estimulando ações dos extensionistas junto à 

agricultura familiar, mediante o uso de metodologias 

participativas e uma pedagogia construtivista e humanista, 

desempenhando um processo educativo para o 

desenvolvimento local sustentável (PETTAN, 2005).  

A busca de autorregulação dos agroecossistemas como 

forma de atingir a sustentabilidade, a agroecologia não só 

enfatiza a importância dos parâmetros agronômicos e 

ecológicos, como também das questões socioeconômicas, 

resgatando o fato de que a agricultura, além de ser um 
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processo ecológico, é um processo social, ou seja, o 

desenvolvimento tecnológico deve estar inserido num 

processo amplo em que a tecnologia seja instrumento para um 

desenvolvimento rural que atenda às demandas sociais e 

econômicas (ASSIS, 2006). 

Nesse sentido, e na medida em que se desenvolve o 

trabalho é discutir propostas de ações públicas e privadas que 

favoreçam a implementação de um processo de 

desenvolvimento rural sustentável, a agroecologia 

caracteriza-se como opção para a fundamentação teórica 

desse processo, que se entende, aqui, como de uma co-

evolução dos sistemas naturais e sociais (ASSIS, 2006). 

 

 

Comunidade do Santa Rita 

 A Ata de criação e posse da eleição da diretoria do 

conselho comunitário de pequenos proprietários rurais 

arrendatários e meeiros da fazenda São Lourenço, município 

de Ituiutaba, em 15 de setembro de 1985. Em reunião com os 

proprietários e moradores da região, com a finalidade de 

eleger a primeira diretoria deste conselho representada por 

uma chapa única composta pelo presidente Francisco Ricardo 

dos Santos e mais sete cargos, vice-presidente, 1º e 2º 

secretários, 1º e 2º tesoureiros e o conselho fiscal formado por 

3 pessoas, 15 pessoas estiveram presente, sendo o mandato da 

gestão de período de 2 anos. 

No dia 26 do mês de agosto de 2001, na sede da escola 

Manoel Afonso Cancella, foi realizada reunião para eleição 

da nova diretoria composta pelo, o presidente eleito Valter 

Silva de Paiva, e os membros que compõem a diretoria e o 

conselho fiscal, todos foram aprovados e em seguida o 

presidente pediu apalavra,agradecendo e  propôs a mudança 
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do nome da comunidade para comunidade do Santa Rita, que 

no momento foi aprovada por unanimidade, foi proposto 

também mudança no estatuto que também foi aprovado com 

unanimidade. 

Em 27/04/2013, em reunião com o presidente Volmer 

Silva de Paiva, foi aprovado o estatuto vigente e a criação de 

mais duas diretorias:Diretor social- relações públicas e 

Diretor de negócios e expansão.  

A atual diretoria tomou posse em 28/09/2013, a eleição 

correção com chapa única composta por seis membros, sendo 

a presidenteLucia Silveira Muniz,os membros eleitos também 

compõem diretor social- relações-pública e diretor de 

negócios expansão.A comunidade reuni sempre no último 

sábado do mês, fig.1 assembleia reunida. 

 

Fig1, membros da comunidade participando da assembleia. 

 

Desenvolvimento 

Este trabalho foi executado por alunos e docente do 

curso de agronomia, que procuram trabalhar com comunidade 

rural. Os alunos envolvidos no trabalho não ganharam bolsa 

de incentivo, mas participaram ativamente dos trabalhos.  A 

extensão rural aproxima o produtor rural da universidade.  
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No primeiro momento foi realizado um contato com a 

diretoria para marcar uma visita comunidade rural. No 

segundo momento, já na comunidade foi feito uma triagem, 

para obter as informações, considerando as diferenças e 

dificuldades de cada produtor rural.No terceiro momento uma 

consulta para saber se havia interesse dos proprietários rurais 

em repovoar o Ribeirão do Santa Rita. 

Mediante essas informações e as repostas apresentadas 

foi então preparado palestras para conceituar, definir e 

fomentar as práticas agrícolas de forma correta. Neste 

contexto visandoentão uma formação consciente para que 

possam trabalhar de maneira sustentável sem agredir o meio 

ambiente, principalmente os cursos d´àgua, para que o mesmo 

tenha condições de vida e de ser repovoado por algumas 

espécies de peixes que ali existiam. 

 

Considerações Finais 

A comunidade rural do Santa Rita, reuni todo último 

sábado do mês, o horário da reunião não é definido e depende 

do que será realizado. Os membros que constituem a 

comunidade são pessoas participativas e interessas e 

demonstram vontade de aprender e realizar as atividades 

sugeridas.    
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Como pode ser observado na fig. 2, os produtores rurais estão 

prestando atenção a palestra ministrada. A diretoria sempre 

convida pessoa ligado ao meio rural, médicos, dentistas e 

universidades para realizarem atividades.  

 

Fig. 2Produtores rurais assistindo palestras 

 

De modo geral, a área de estudo apresenta dois sistemas 

de ambientais distintos uma área de cerrado usado para 

pastagem e pecuária leiteira, sendo seguida de lavoura que da 

sustentabilidade a pecuária na época da seca, a principal 

cultura plantada é o milho para produção de silagem. Muitos 

proprietários vivem com uma agricultura de subsistência. 

Portanto, desconsideram a importância da preservação, 

usando toda área para plantio até mesmo as margens do 

ribeirão, em algumas localidades, ou seja, pontos ao logo do 

ribeirão que não apresentam mata ciliar, curva nível. 
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Fig. 3. Ribeirão do Santa Rita em 01/04/2016 

 
O ribeirão e profundo com pouca água e quase nenhuma 

produção de peixe. A fig. 3indica e sinaliza a falta de mata 

ciliar, a figura foi obtida de cima da ponte do ribeirão. Na 

figura observa-se que existem várias rochas descoberta pela 

água, isso expressa escassez de água, o volume de água de 

ribeirão poderia ser maior.A vegetação as margens o ribeirão 

não apresentam uma extensão de dois metros, sendo esse o 

ponto da intervenção universitária. O nosso foco é poder 

promover uma conscientização da importância da 

recuperação da mata ciliar. 

Ações voltadas para o desenvolvimento e 

aproveitamento sustentável do recurso hídricos, assegurando 
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a oferta de água e peixe para tender as necessidades e lazer e 

alimento, da população que vivem na localidade. 

Estabelecer parcerias e criar condições objetivas para 

participação e comprometimento entre a comunidade e a 

universidade para promover novos trabalhos, seja de extensão 

ou pesquisa das necessidades locais. 

Extensão rural é difusão, transferência, produção e 

comercialização, úteis e sustentáveis, aos produtores rurais, 

por meio de métodos educativos. Extensão é um serviço 

permanente porque sempre haverá inovações para serem 

divulgadas. Logo, não há como ignorar a necessidade da 

presença da extensão no desenvolvimento da agropecuária. 

Essa abordagem, trouxe inovação à produção da 

recomendação de manejo correto do solo, contribui para o 

crescimento do produtor rural, com evidente inserção dos 

acadêmicos na realidade e seus efeitos como processo 

educativo e formador mudança de paradigma, tentando olhar 

o meio rural de uma forma holística e sustentável. 

A mudança de paradigma não acontece somente com 

comunidade rural, com as pessoas que vão ali levar as 

informações, muito se aprende enquanto se ensina. Observa-

se pessoas que tem uma capacidade muito grande de 

aprendizado, talvez por falta de recursos financeiros tenham 

que trabalho de forma a não realizar um planejamento. Tirar 

o homem do campo para assistir uma palestra na cidade com 

certeza e bem mais difícil, mas se a universidade puder levar 

as informações com clareza e objetividades muitas atividades 

poderão ser realizadas de forma a contribuir com a 

sustentabilidade. 
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Introdução 

 

É indiscutível o papel da educação formal na 

preparação do sujeito para viver e trabalhar em sociedade, 

promovendo seu pleno desenvolvimento intelectual, social, 

cultural, político, científico e até emocional, se fazendo então 

fator preponderante para a formação do cidadão. 

Um dos principais objetivos da educação é formar 

cidadãos críticos, conscientes do seu papel transformador na 

sociedade, e a educação ambiental vem somar, trazendo para 

a sala de aula as reflexões da relação do homem com o meio 

ambiente (VIRGENS, 2011). 

Em 1999, a Lei nº 9.795 instituiu a Política Nacional de 

Educação Ambiental (PNEA), que estabelece princípios, 

providências e atribuições acerca da Educação Ambiental 

(EA) em seus diversos âmbitos. A PNEA define a EA como 

“... processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade 

constroem valores sociais, conhecimentos, atitudes e 

competências voltadas para a conservação do meio 

ambiente”(BRASIL, 1999). 
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Em relação à Educação Ambiental adota-se a definição 

estabelecida pela Política Nacional de Educação Ambiental 

(PNEA), instituída pela Lei nº 9.795, de 27 de abril de1999, 

como sendo “os processos por meio dos quais o indivíduo e a 

coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, 

habilidades, atitudes e competências voltadas para a 

conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, 

essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade”. 

(BRASIL, 1999). 

Complementarmente, a PNEA no seu artigo 2º, 

estabelece que a educação ambiental é um componente 

essencial e permanente da educação nacional, devendo estar 

articulada nos diversos níveis e abordagens educativas, dentro 

e fora do espaço escolar (BRASIL, 1999). 

* Esse artigo deriva da tese de Doutorado: Metodologia 

dos três momentos pedagógicos para Educação Ambiental - 

Universidade de Franca (UNIFRAN) 2016. 

E conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN), o tema meio ambiente e seus respectivos conteúdos 

devem ser abordados de forma transversal, permeando todas 

as áreas do conhecimento (BRASIL, 1997). 

Para Meyer (1991, apud VENTURIERI & SANTANA, 

2016), para se iniciar um trabalho na área de Educação 

Ambiental, é preciso começar fazendo com que os alunos 

expressem a leitura que fazem do ambiente em que vivem. 

Desta forma, foi utilizado o desenho como instrumento para 

tentar identificar a concepção de meio ambiente dos alunos 

investigados. Santana et al (2011, p.2) defendem que “a 

representação gráfica é uma forma de linguagem capaz de 

aguçar tanto a intuição quanto o intelecto das crianças”.  
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Oliveira et al (s/d) ressaltam que “analisar a percepção 

ambiental do grupo” [...] “é fundamental para a estruturação 

das metodologias e da forma como a problemática deve ser 

abordada”. Esses autores ainda dizem que “a mudança de 

percepção do indivíduo só ocorre quando é possível para ele 

visualizar algum problema ambiental próximo”. 

Nesse sentido, este trabalho apresenta o resultado da 

investigação da concepção de meio ambiente de alunos do 

sexto e nono anos do ensino fundamental de uma escola em 

Ituiutaba, através do desenvolvimento de uma oficina 

temática sobre gerenciamento de resíduos sólidos, que integra 

uma pesquisa para obtenção de doutorado, onde utilizou 

como instrumento de coleta de dados, o desenho e o 

questionário misto. 

 

Objetivo 

Identificar as concepções de meio ambiente de alunos 

do 6º e 9º anos da Escola Estadual Governador Clóvis 

Salgado, antes e depois da aplicação de uma oficina temática 

intitulada “Trabalhando Conceitos: lixo e 3R’s”, estruturada 

na metodologia dos Três Momentos Pedagógicos de 

(DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2007). 

 

Metodologia 

A investigação ocorreu na Escola Estadual Governador 

Clovis Salgado, da cidade de Ituiutaba, MG, com o 

envolvimento de 38 alunos do sexto ano e 58 alunos do nono 

ano do ensino fundamental. 
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As aulas foram subordinadas ao tema e estruturadas na 

metodologia dos 3MP (DELIZOICOV; ANGOTTI; 

PERNAMBUCO, 2007), onde o primeiro momento é 

definido de problematização inicial (PI), o segundo momento 

de organização do conhecimento (OC) e o terceiro momento 

de aplicação do conhecimento (AC); para cada momento foi 

utilizada uma aula de 50 minutos. 

Antes e após da aplicação da oficina, os alunos 

responderam a um questionário abordando assuntos 

relacionados ao tema e elaboraram um desenho onde 

expressaram sua idéia de meio ambiente. Assim como 

Venturieri & Santana (2016, p.236,237), os desenhos foram 

utilizados como forma de “estimular os alunos a expressarem 

suas concepções de meio ambiente, por intermédio da 

percepção visual e intuitiva”. O questionário foi estruturado 

com questões abertas e fechadas sobre questões relacionadas 

com a preservação do meio ambiente. Essas atividades foram 

os instrumentos de coleta de dados da presente investigação. 

A PI foi finalizada com uma discussão em grupo de 

modo que a prática educativa pudesse ser, além de 

investigativa, reflexiva, reiterando Venturieri & Santana 

(2016, p.242), também a consideramos um momento cheio de 

“possibilidade de conhecermos contradições, oposições e 

conflitos inerentes aos processos que envolvem a vida das 

pessoas em seu meio”. 

A AC foi finalizada com a elaboração de uma redação 

pelos alunos para que os mesmos se expressassem livremente 

sobre o tema sustentabilidade. 

O quadro abaixo ilustra como o trabalho da oficina foi 

desenvolvido. 
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Quadro 1 - Oficina temática: “Trabalhando conceitos: lixo e 3Rs” 

MOMENTO 

PEDAGÓGICO  

ATIVIDADE /CONTEÚDO  

Problematização inicial  Desenhe sua concepção de meio 

ambiente. 

 Aplicação de questionário envolvendo 

questões sobre o meio ambiente e o homem, 

conceitos de paisagem natural e cultural, sobre 

as alterações do ambiente natural pelo homem, 

etc. 

 Apresentação de vídeo ou slides: 

paisagens naturais, paisagens pouco 

modificadas, paisagens muito modificadas. 

Problematização 

 Qual é o assunto que estamos 

começando a abordar hoje? 

 Quais elementos fazem parte do meio 

ambiente? 

 Quais as principais diferenças entre as 

paisagens que vocês conhecem? 

Discussão em grupos  

 As paisagens sofrem alterações ao 

longo do tempo? 

 Quais fatores levam a alterações na 

paisagem? 

 Discussão coletiva com 1 grupo 

falando por vez. 

Organização do 

conhecimento  

Apresentação formal do conteúdo 

 Tipos de paisagem 

 Fatores que influenciam a fisionomia 

das paisagens 

 Alterações naturais e antrópicas da 

paisagem ao longo do tempo 

 A questão ambiental e suas variáveis 

 Questões sociais e econômicas 

 Desenvolvimento sustentável 
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Aplicação do 

conhecimento 
 Desenhe sua concepção de meio 

ambiente. 

 Aplicação de questionário envolvendo 

questões sobre o meio ambiente e o homem, 

conceitos de paisagem natural e cultural, sobre 

as alterações do ambiente natural pelo homem, 

etc. 

 Redação: Desenvolvimento 

sustentável: possibilidade ou utopia? 

Fonte: dados da autora.  

 

Para o estudo da concepção de meio ambiente dos 

alunos, em relação aos desenhos, adotou-se as categorias 

definidas por Reigota (1991 apud Bezerra e Gonçalves, 2007, 

p. 120), que estabeleceu três categorias, sendo: 

 Naturalista – o meio ambiente como sinônimo 

de natureza intocada, evidenciando-se somente os 

aspectos naturais; 

 Globalizante – define as relações recíprocas 

entre natureza e sociedade; 

 Antropocêntrica – evidencia a utilidade dos 

recursos naturais para a sobrevivência do ser 

humano.   

Os dados coletados dos questionários foram submetidos 

à análise textual discursiva (ATD) por ser uma abordagem de 

análise de dados que propicia um estudo aprofundado no 

ambiente pesquisado, a ressignificação do objeto de pesquisa 

e de sua compreensão. Sistematicamente consiste em: 1- 

realizar várias leituras de cada atividade relacionada a um 

instrumento de coleta de dados; 2- interpretar e isolar ideias 

de mesmo sentido sobre os temas investigados, geralmente 
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identificados por expressões e palavras parecidas; 3 – 

transcrever as unidades, agrupando-as conforme o sentido de 

cada conjunto; 4 – dar nomes aos conjuntos e interpretá-los.  

 

Resultados e discussão 

No primeiro momento, cada aluno participante da 

oficina recebeu uma folha de papel em branco para desenhar 

o que entendiam como meio ambiente. Segundo Venturieri & 

Santana (2016):  

 

[...] conhecer a representação dos alunos sobre as 

questões relativas ao ambiente poderá auxiliar o 

professor a entender como eles as estão captando, 

interpretando e agindo em sua realidade próxima, 

já que essas representações são fundamentais na 

formação de opiniões e no estabelecimento de 

atitudes individuais e coletivas (VENTURIERI; 

SANTANA, 2016, p.236). 

No terceiro momento da oficina, após terem tido 

contato com o conhecimento formal, os alunos foram 

novamente convidados a desenharem sua concepção de meio 

ambiente. 

Como resultado desta dinâmica, podemos ver nas 

tabelas 1 e 2 a interpretação e análise das representações e os 

números obtidos em cada categoria, pelos alunos do sexto e 

novo ano respectivamente.  
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Tabela 1 - Concepção de meio ambiente segundo os desenhos 

dos alunos do sexto ano.  

MOMENTO  N .  ALU NO S  NATU RALI

STA  

GLOBALIZ

ANTE  

ANTRO PO

CÊNTRI CA  

Problematização 

inicial (PI) 

38 34 (89,5%) 0 (0%) 4 (10,5%) 

Aplicação do 

conhecimento (AC) 

35 30 (85,7%) 0 (0%) 5 (14,3%) 

Fonte: dados da autora 

 

Tabela 2 - Concepção de meio ambiente segundo os desenhos 

dos alunos do nono ano.  

MOMENTO  N .  

ALUNO S  

NATU R

ALISTA  

GLOBALIZ

ANTE  

ANTRO POCÊN

TRIC A  

Problematizaçã

o inicial (PI) 

58 44 

(76%) 

4 (7%) 10 (17%) 

Aplicação do 

conhecimento 

(AC) 

50 36 

(72%) 

5 (10%) 9 (18%) 

Fonte: dados da autora 

  



75 
 

Da mesma forma que Santana et. al (2011), acreditamos 

que:  

“o desenho pode nos revelar o processo natural 

onde a criança inconscientemente nos mostra a 

relação que cultivou com determinadas 

experiências e paisagens” [...] reunindo [...] 

“tanto o realismo quanto as influências culturais e 

os pensamentos simbólicos” (SANTANA et. al, 

2011, p.3,4). 

Dito isso, conforme os dados tabulados nos mapas 

mentais produzidos tanto pelos alunos do sexto ano quanto do 

nono ano, predominam a presença da concepção naturalista 

de meio ambiente, seja na PI ou na AC. As imagens a seguir 

ilustram alguns dos desenhos desenvolvidos: 
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Figura 2 - Imagens dos mapas mentais produzidas pelos alunos do 

sexto e nono ano representando a concepção antropocêntrica. 

Fonte: Acervo da autora 

 

A concepção globalizante apareceu apenas nas 

turmas de nono ano – como mostram os dados da tabela 

01 e 02 –  não ocorrendo nenhum caso nas turmas de sexto 

ano em nenhuma das etapas PI e AC.  

 

  

 

Podemos constatar que os discentes do nono ano, 

por estarem na fase de transição para o ensino médio, ao 

final do ciclo fundamental, já apresentem não só 

Figura 3 – Desenhos produzidos por alunos do nono ano 

 representando a concepção globalizante. Fonte: Acervo da autora  
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condições de refletir sobre os problemas que o meio 

ambiente enfrenta, mas também de ter certa consciência 

sobre seu papel na sociedade como alguém que se 

beneficia dos recursos naturais e pela responsabilidade 

que tem de fazê-lo com moderação e cuidado para mantê-

los sustentáveis.  

A oficina presumiu a aplicação de questionários, de 

início para orientar a discussão na PI, depois — no fim das 

atividades — para retomar a discussão na AC. Na fase de 

fragmentação dos documentos, as unidades mais presentes na 

escrita dos alunos foram reescritas e organizadas conforme 

mostram os quadros a seguir.  

Quadro 2 -  Concepções de 38 discentes sobre o tema lixo e 3Rs 

no questionário inicial — sexto ano 

 

PERGUNTAS  RESPOSTAS  

O que é lixo? Resto de comida, papel, plástico, metal, 

borracha, restos, materiais que não 

usamos mais; coisa velha. 

Perigo que o lixo oferece Poluição (ar, água, solo, florestas), 

enchentes, doenças, desmatamento, 

queimadas, morte, proliferação de 

insetos e animais peçonhentos. 

Tipos de lixo Resto de comida, embalagens de 

comidas e bebidas (plástico, vidro, 

papel, alumínio), roupas velhas, fraldas, 

brinquedos estragados, papel higiênico, 

sujeira. 
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Destinação correta do lixo Separar o lixo e colocar na calçada, 

levar para o aterro sanitário, jogar nas 

lixeiras, guardar os pets, os vidros, 

caixas, etc. para a coleta seletiva. 

Conhecimento dos 3 Rs 29 não            9 sim  

Conhecimento sobre coleta 

seletiva 

15 não       12 parcialmente        11 sim 

Fonte: dados da autora — questionários de alunos. 

 

Quadro 3 - Concepções de 58 discentes sobre o tema lixo e 

3 Rs no questionário inicial — nono ano 

 
PERGUNTAS RESPOSTAS 

  

O que é lixo? Resto de comida, papel, plástico, metal, 

borracha, restos, materiais que não 

usamos mais, coisas velhas. 

Perigos que o lixo oferece Poluição/contaminação (ar, água, solo, 

florestas), enchentes, doenças, morte de 

espécies vegetais e animais, proliferação 

de insetos e animais peçonhentos, morte. 

Tipos de lixo Resto de comida, cascas de frutas, 

embalagens de comidas e bebidas 

(plástico, vidro, papel, alumínio), roupas 

velhas, fraldas, embalagens de produtos 
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tóxicos, brinquedos estragados, bituca de 

cigarro. 

Destinação correta do lixo Separar o lixo e colocar na calçada para o 

lixeiro pegar, levar para o aterro sanitário, 

jogar nas lixeiras, entregar o lixo da 

reciclagem. 

Conhecimento dos 3 Rs 25 não          4 parcialmente         29 sim 

Conhecimento sobre 

coleta seletiva 

18 não          12 parcialmente        28 sim 

Fonte: dados da autora — questionários de alunos. 

 

O questionamento inicial aponta conhecimentos do 

conceito de lixo, do perigo que oferece e dos tipos, porém não 

compreende os conceitos exatos de reduzir, reutilizar e 

reciclar (os 3Rs) nem de coleta seletiva. Essa constatação nos 

leva a ressaltar, em consonância com Venturieri & Santana 

(2016), a importância das “pesquisas que avaliam a 

concepção ambiental dos indivíduos” porque elas “podem 

também ser instrumentos educativos e transformadores” 

quando “propiciam condições para reflexão do próprio 

indivíduo” e um aprendizado que torne possível melhorar sua 

relação com o meio no qual está inserido 

(VENTURIERI;SANTANA, 2016, p.235). E entender o 

significado dos 3Rs e da coleta seletiva requer conhecimentos 

e formação crítica.  

A PI contribuiu para aumentar a capacidade de 

percepção dos alunos ao lhe permitir estabelecer diálogos que 

partissem da análise crítico-reflexiva da dimensão 
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significativa da realidade concreta — ou seja, da temática 

aplicada à vivência prática delas — apresentada como 

problema que exige construir respostas, assim como refletir 

sobre o conceito de lixo e elementos associados, como perigo, 

manuseio e destinação.  

No segundo momento pedagógico, da organização do 

conhecimento (OC), uma exposição dialogada e com recursos 

didáticos (slides e vídeos) apresentou o conteúdo explicando 

conceito, perigos, tipos e destinação correta do lixo, 3Rs e 

coleta seletiva a fim de possibilitar aos estudantes o acesso ao 

conhecimento sobre a temática e a oportunidade de retomar 

os questionamentos da PI, de maneira que pudessem 

confrontar o conhecimento que estava sendo adquirido com a 

grande diversidade de conceitos e interpretações sobre 

problemáticas, no que se refere ao meio ambiente, que são 

“influenciadas pela vivência pessoal, profissional e pelas 

informações veiculadas na mídia” (VENTURIERI; 

SANTANA, 2016, p.239). A exposição dialogada criou o 

clima para aplicação do conhecimento (AC), que contou com 

o questionário final, no intuito de se observar os impactos que 

a oficina trouxe à realidade do grupo. Os dados estão expostos 

nos quadros 4 e 5 abaixo. 

 

Quadro 4 - Concepções de 35 discente sobre o tema lixo e 

3Rs no questionário final — sexto ano 

 
PERGUNTAS RESPOSTAS 

O que é lixo? Coisa que não 

presta/utilizamos/aproveitamos mais, às 
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quais jogamos fora; e que podem ou não 

serem reciclados. 

Perigos que o lixo 

oferece 

Proliferação de animais transmissores de 

doenças e peçonhentos, 

poluição/contaminação (ar, água, solo, 

lençol freático), entupimento de bueiros, 

enchentes, morte de pessoas, e da 

fauna/flora. 

Tipos de lixo Embalagens de comidas e bebidas (plástico, 

vidro, papel, alumínio), rejeito, restos de 

comida, recicláveis. 

Destinação correta do 

lixo 

Reciclagem, reutilização, compostagem, 

separar e apresentar para a coleta seletiva e 

da prefeitura. 

Conhecimento dos 3 Rs 7 não                 28 sim 

Conhecimento sobre 

coleta seletiva 

6 não                17 parcialmente          12 sim.  

Fonte: dados autora — questionários de alunos. 

 

Quadro 5 - Concepções de 50 discentes sobre o tema lixo e 

3 Rs no questionário final — nono ano 

 
PERGUNTAS RESPOSTAS 

O que é lixo? Coisa que não 

presta/utilizamos/aproveitamos mais, às 
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quais jogamos fora; e que podem ou não 

serem reciclados. 

Perigos que o lixo 

oferece 

Proliferação de animais transmissores de 

doenças e de animais peçonhentos, 

poluição/contaminação (ar, água, solo, 

lençol freático), entupimento de bueiros, 

infecção, intoxicação, poluição visual, 

morte, mau cheiro. 

Tipos de lixo Embalagens de comidas e bebidas (plástico, 

vidro, papel, alumínio), rejeito, resíduos de 

cozinha. 

Destinação correta do 

lixo 

Reciclagem, reutilização, separar e 

apresentar para a coleta seletiva e da 

prefeitura, compostagem. 

Conhecimento dos 3 Rs 14 não            2 parcialmente           34 sim 

Conhecimento sobre 

coleta seletiva 

18 não            8 parcialmente           24 sim 

Fonte: dados da autora — questionários de alunos. 

 

De acordo com que o resultado apresentado até aqui, 

inferimos que a PI e a OC levaram à produção de 

conhecimentos pelos alunos; ou seja, eles demonstraram ter 

ampliado saberes sobre conceitos e aspectos do lixo. Isso se 

mostra na organização das ideias sobre perigos gerados pelo 

lixo e na compreensão dos 3Rs e da coleta seletiva. Sobre a 

coleta seletiva, ainda podemos relacionar tal conhecimento 

com a existência de uma cooperativa que coleta, segrega e 
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destina resíduos sólidos recicláveis em Ituiutaba há mais de 

dez anos.  

Somados ao resultado da interpretação e análise dos 

desenhos, a leitura dos dados dos questionários possibilitou 

ainda uma discussão da oficina com base na ATD, em quatro 

categorias analíticas, a saber:  

 a categoria 1 — resíduos sólidos — surgiu na 

leitura e releitura de respostas sobre o que é lixo 

e os tipos de lixo;  

 a categoria 2 — gerenciamento de resíduos 

sólidos — derivou da leitura e releitura de 

respostas sobre destinação correta do lixo e 

conhecimento sobre coleta seletiva;  

 a categoria 3 — impactos na saúde humana e 

ambiental do descarte incorreto de resíduos — 

teve origem nas respostas sobre os perigos do lixo 

e na preponderância da concepção naturalista de 

ambiente meio aos educandos;  

 a categoria 4 — diferenças entre reciclar, 

reutilizar e reduzir — impôs-se nas respostas 

relativas aos 3Rs.  

 

4.3.1  Resíduos Sólidos 

Na PI, alunos do sexto e do nono ano viam o lixo 

como tudo aquilo que “não usamos/presta mais e jogamos 

fora”; mas tiveram dificuldade em se pronunciarem sobre 

os tipos de lixo, quando separados em resíduos 

recicláveis, resíduos úmidos e rejeitos. Logo, essa 

dificuldade seria um ponto a considerar num eventual 

direcionamento dos trabalhos o que aponta a importância 



84 
 

da PI como forma de orientar o processo. Ela permite ir ao 

foco da realidade vivida pelo aluno.  

Sobre a separação dos resíduos sólidos, falas do tipo: 

“Minha mãe disse que dá trabalho porque tem que ficar 

lembrando que dia o caminhão da prefeitura passa e que 

dia o caminhão da coleta seletiva passa”; ou “Minha mãe 

fala que não tem tempo e que na cooperativa eles 

separam”, denotam que, o fato de considerarem 

importante essa segregação, não é sinônimo de que ela 

seja realizada em suas casas. Ainda sugerem que os alunos 

não se sentem responsáveis pelo lixo que produzem em 

casa, ficando a cargo de outra pessoa sua destinação.  

Por outro lado, ao longo da OC, dizeres como “[...] mas 

se demora tanto pra decompor, daqui uns anos não vai mais 

caber tanto lixo aqui [...]” ou “[...] tinha que fazer tudo de 

material que decompõe rápido [...]” sugerem uma tomada de 

atitude reflexiva sobre dois postos-chaves da relação do ser 

humano com o lixo: a falta de espaço para depositar — o que 

impõe a necessidade de prática constante das atitudes contidas 

nos 3Rs; e a permanência do lixo depositado — o que impõe 

a necessidade de pensar vias para o reaproveitamento do que 

é descartado.   

No terceiro momento pedagógico quando os 

estudantes tiveram de levar para a sala de aula uma garrafa 

plástica do tipo PET, para ser recortada e utilizada como 

vaso para plantas, foi ressaltado o resultado desta ação, onde 

essas garrafas teriam uma utilidade ao invés de irem para o 

aterro sanitário ou local inadequado. Muitos disseram que já 

estavam fazendo a separação do lixo doméstico: “[...] eu 

mesmo ponho num saco e o coloco na rua”; “[...] as latinhas 

de cerveja meu pai não deixa mandar pra reciclagem porque 
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ele junta pra vender”. Disso se pode deduzir que os alunos 

avançaram no estabelecimento de relações do conhecimento 

em construção na escola com a vivência deles fora desta. A 

capacidade de aplicar o conhecimento produzido na escola 

na vida familiar e social foi oportunizada pelo processo de 

ensino e aprendizagem significativo norteado pela proposta 

dos 3MP.  

 

4.3.2  Gerenciamento de resíduos sólidos 

De início, muitos educandos entendiam que 

transportar o lixo recolhido para o aterro sanitário era o mais 

adequado como destinação final; dizeres como “juntar o lixo 

e pôr na rua para o lixeiro pegar” e “jogar no aterro sanitário” 

foram comuns em respostas sobre destinação correta de 

resíduos que produzimos em casas e nas escolas. Tal fato 

deixa entrever falta de preocupação das pessoas com a 

quantidade de lixo que produzem, porque “é só juntar e levar 

para o aterro sanitário”. Na PI nem metade dos escolares se 

lembrou da coleta seletiva e reciclagem, mesmo que contem 

com esse serviço. Essa realidade preocupa porque a 

elaboração desse pensamento se vale da vivência 

extraescolar do discente; em outros termos, pessoas que 

participam de seu cotidiano partilham da mesma ideia. Aqui 

se impõe o desafio: mudar essa forma de se relacionar com 

o lixo partindo da escola quando, ao chegar em casa, os 

educandos lidam com outra realidade.  

Nesse contexto, o papel da educação ambiental seria, 

antes de tudo, estar absolutamente presente para que possa 

ajudar a mudar hábitos arraigados. Não se pode esperar que 

o serviço de coleta seletiva, por si só, mude a atitude das 

pessoas; saber que existe não basta para convencer a usá-lo. 



86 
 

Certos costumes de lida com o lixo doméstico têm muito 

mais história do que a coleta seletiva, e como tal, levam 

gerações para ser anulados.  

A organização do conhecimento explorou a 

importância de separar resíduo reciclável de resíduo a ser 

aterrado; assim como de reutilizar recicláveis domésticos no 

plantio de flores para enfeitar a casa ou na produção 

artesanal, dentre outras formas de utilizar. Houve ênfase em 

questões do aterro sanitário: instalação e manutenção de 

custo elevado, falta de espaços para abrigá-lo e insegurança 

relativa a gases e líquidos resultantes do processo de 

decomposição que podem danificar o solo, lençóis freáticos 

e o ar.  

Na AC, a equipe não esperava a opção aterro sanitário 

novamente nos questionários; mas ela estava lá, nas 

respostas, associada à ação de separar para reciclagem, 

reutilizar e fazer a compostagem. A retomada das discussões 

se apoiou em perguntas aos educandos, porque o aterro 

sanitário continuou a compor as respostas sobre destinação 

dos resíduos. Os alunos foram quase unânimes ao 

responderem que era “melhor lá, do que em casa ou no lixão 

igual era antes”.  

Associado com a aprendizagem sobre o ambiente, o 

momento da AC criou condições para os alunos 

“expressarem seus sentimentos, explorar seus conhecimentos 

e explanar suas conclusões pessoais” (SANTANA, et. al, 

2011, p.5). Daí o papel da educação ambiental como 

modalidade de ensino que medeia o processo de construir 

sensibilidades e posturas éticas. 
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4.3.3  Impactos na saúde humana e ambiental do descarte 

incorreto de resíduos sólidos 

A possibilidade da destinação incorreta dos resíduos 

sólidos recicláveis ou não, de prejudicar a saúde humana e 

do meio ambiente demonstrou-se comum a todos os alunos 

já na PI, quando demonstraram que se trata de um problema 

que conhecem de perto, a ponto de exemplificar: 

 “Lá na minha rua todo mundo já teve dengue, 

porque todo mundo joga lixo num terreno baldio 

lá perto; e o pessoal da dengue falou que tinha 

muito foco do mosquito no dia que foram lá”; 

 “Meu pai matou um baita escorpião lá em 

casa e foi reclamar no vizinho porque o quintal 

dele tem um monte de entulho; mas ele falou que 

não tem tempo de limpar”; 

 “Eu já morei perto antigo lixão e até passava 

mal de tanto que fedia lá, principalmente depois 

que chovia”; 

 “O meu pai limpa terrenos que tem mato e 

lixo, tem vez que até ajudo; mas ele não deixa 

mais por causa do tanto de bicho que ele acha”; 

 “Perto da fazenda que meu tio mora tinha um 

rio [de] que eles bebiam da água quando iam 

pescar; mas agora não pode mais porque senão 

passal mal. Meu tio foi parar no hospital uma 

vez”. 

Esses relatos sugerem que a educação ambiental 

penetra num contexto em que a população já está ciente dos 

problemas — poluição e doenças, por exemplo. Daí que acha 

campo aberto para se tornar conhecimento significativo e 
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útil para delinear atitudes ambientalmente não agressivas e 

de cuidado. 

A formação do indivíduo só faz sentido se pensada em 

relação com o mundo em que ele vive e pelo qual é 

responsável.  Dessa premissa deriva-se o papel da escola 

como formadora de uma cidadania com agentes 

transformadores e aptos a pensar e agir com crítica e ética, 

em especial em questões ambientais. Daí que a temática 

ambiental no contexto escolar pode ajudar a redimensionar 

o modelo de sociedade ao estimular a busca por uma 

conscientização quanto à sustentabilidade.  

 

4.3.4  Diferenças entre reciclar, reutilizar e reduzir 

As ações de reciclar, reutilizar e reduzir mostraram ser 

numericamente mais comuns a alunos do nono ano. Ainda 

assim, no início da problematização desse tema, educandos 

que pensavam conhecer o significado de cada verbo — 

diferenciando-os entre si — perceberam que os empregavam 

muitas vezes como sinônimos, como exemplificado com as 

falas abaixo: 

 “A gente pode reutilizar o plástico, por 

exemplo, juntando com mais um tanto, daí 

derrete e faz um brinquedo ou um copo ou uma 

vasilha”; 

 “Lá na feirinha tem uma senhora que recicla 

garrafa de plástico, ela faz carrinhos e um monte 

de outros brinquedos, até porta-escovas de 

dente”.  

Para os estudantes, reduzir era comprar o necessário 

para viver para usar menos os recursos naturais. Ante essa 
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restrição semântica, pontos como redução no uso de energia 

elétrica, água e materiais descartáveis foram abordados 

sistematicamente na etapa de OC, além dos conceitos 

reciclar e reutilizar, para ampliar a significação daquele 

verbo na concepção discente. O resultado positivo foi 

percebido no emprego adequado dos termos por parte dos 

alunos a partir do conhecimento obtido e reforçado nas 

discussões da AC. 

 

Considerações finais 

A investigação mostrou estudantes que, de início, 

concebiam o meio ambiente tendo em vista os elementos 

naturais a serem mantidos e preservados, a visão naturalista, 

e depois evoluíram para uma visão mais antropocêntrica, pois 

alguns conseguiram perceber que todos compõem o meio 

ambiente, percebendo uma relação entre os seres humanos e 

o meio onde vivem em sociedade. 

Entendemos que houve produção de conhecimentos 

porque os estudantes demonstraram uma ampliação do que 

sabem de conceitos e aspectos que envolvem problemas 

severos do meio ambiente como a produção e a destinação de 

lixo. Se antes viam a este como tudo que é descartado, o que 

faz sentido, passaram a ter uma noção de lixo mais 

categorizada (isto é, como residual reciclável, residual úmido 

e de rejeitos) após aprendizagem via EA. Isso pode ter 

impacto na condição inicial de alunos cientes da importância 

de separar resíduos, porém alheios à prática de separá-los em 

seus lares. Noutros termos, pode levá-los a mudar a atitude 

quanto a se sentirem mais responsáveis pelo lixo que 

produzem.  
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BRINQUEDOTECA: UM ESPAÇO DE 

CONSTRUÇÃO DE APRENDIZAGENS NA 

FORMAÇÃO DO PEDAGOGO3 
 

 

Lília Maria Mendes Bernardi 

Cláudia Macedo Coutinho Freitas 

 

Introdução 

A formação inicial do profissional da Educação 

Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental deve 

basear-se em novos paradigmas capazes de garantir uma 

aquisição de saberes gerais para o exercício da docência e, 

ao mesmo tempo, a construção de competências básicas, 

como: reflexão, argumentação, senso crítico, autocrítica, 

racionalidade prática, criatividade, enfrentamento de 

dúvidas e busca de soluções, responsabilidades diante das 

ações pedagógicas em que os alunos descubram uma 

dinâmica social de convivência e interajam entre si, 

multiplicando as possibilidades de aprendizagem. 
Atualmente, a docência tem sido compreendida como ação 

educativa e processo pedagógico metódico e intencional, 

construído em relações sociais, étnico-raciais e produtivas, as quais 

influenciam conceitos, princípios e objetivos da Pedagogia, 

desenvolvendo-se na articulação entre conhecimentos científicos e 

culturais, valores éticos e estéticos inerentes a processos de 

aprendizagem, de socialização e de construção do conhecimento, 

no âmbito do diálogo entre diferentes visões de mundo, como 

aponta a Resolução CNE/CP Nº 1, de 15 de maio de 2006, que trata 

                                                           
3 Trabalho financiado pelo Programa Institucional de Apoio à Extensão da 
Universidade do Estado de Minas Gerais (PAEx/UEMG). 
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das Diretrizes Curriculares para o curso de Pedagogia, cuja 

formação permitirá a atuação do pedagogo, principalmente na 

docência da Educação Infantil e anos iniciais do Ensino 

Fundamental. 

Buscando, ainda, os fundamentos para a formação do 

Pedagogo, na Resolução CNE/CP Nº 1encontramos, no Art. 3º, que 

o egresso do curso de Pedagogia deverá dominar informações e 

habilidades de conhecimentos teóricos e práticos, plurais, 

fundamentados em princípios de interdisciplinaridade, 

contextualização, democratização, pertinência e relevância social, 

ética e sensibilidade estética, o que torna a formação do pedagogo 

um desafio às Instituições de Ensino Superior e aos docentes 

formadores, pois tais princípios são abrangentes e permitem 

configurações curriculares flexíveis, diferenciadas, que se 

aproximem dos interesses e necessidades das instituições, 

conforme nos apresenta o estudo de Scheibe (2007). 

Assim, a Pedagogia, cujo sentido que já lhe é conferido 

historicamente, de investigar teoria e prática referentes ao 

fenômeno educativo, formular orientações para a prática a partir da 

própria ação prática, propondo princípios e normas relacionados 

aos fins e meios da educação, traz, para a formação atual do 

Pedagogo, a possibilidade de organizações curriculares que 

promovam mudanças qualitativas no desenvolvimento e na 

aprendizagem das crianças e jovens, a fim de ajudá-los a se 

constituírem como sujeitos, a melhorar sua capacidade de ação e 

adquirir competências para viver e agir na sociedade e na 

comunidade (FRANCO, LIBÂNEO, PIMENTA, 2007). 

Ainda conforme os teóricos supracitados são muitos os 

lugares e as modalidades de cumprimento dessa tarefa.Nesse 

sentido, esse projeto de extensão tem como objetivo desvelar as 

concepções sobre atividades lúdicas, apresentadas pelas 

graduandas do curso de Pedagogia, objetivando observá-las e 

aprimorá-las nos estudos de grupo, a fim de que as discentes 

possam aplicar seus conhecimentos de forma consistente. 
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Este trabalho vem sendo desenvolvido sob minha 

coordenação há seis anos, baseando-se nos seguintes 

questionamentos: Como a formação inicial tem contribuído para a 

prática de atividades lúdicas em Brinquedotecas? Como tem sido o 

trabalho nas Brinquedotecas Universitárias?   

Tais questionamentos são suscitados, pois na experiência 

exercida como professoras de escolas públicas em Ituiutaba-MG, 

percebemos que há uma grande dificuldade em encontrar 

profissional com competências necessárias para trabalhar em 

Brinquedotecas, pela superficialidade com que tais práticas têm 

sido exercidas no interior das escolas.  

Também como professoras do curso de Pedagogia, em cuja 

Instituição de Ensino Superior há Brinquedoteca, tem nos 

preocupado a maneira como esse espaço tem sido utilizado, ou 

mesmo a forma de abordagem das atividades lúdicas nas 

disciplinas, cujos conteúdos direcionam para essas 

atividades.Partindo dos estudos de Santos (2000),a Brinquedoteca 

é um espaço onde as crianças e adultos brincam livremente, com 

todo o estímulo à manifestação de suas potencialidades e 

necessidades lúdicas; é, ainda, um espaço de experiência, de estudo 

e disseminação de novas ideias sobre o lúdico. Assim sendo, as 

Instituições de Ensino Superior devem encarar este espaço como 

um laboratório de pesquisa, ensino e extensão, dedicado à 

exploração do brincar como alternativa para vivências 

significativas das crianças, bem como, para a aprendizagem de 

novos métodos, estudos e observações dos futuros docentes. 

Formar o profissional para trabalhar nesse ambiente é tarefa 

desafiadora, pois não pode ser alguém que o utilize sem um 

objetivo determinado ou que não se interesse pelos benefícios que 

seu uso adequado pode trazer à criança.Como observado nas 

escolas, pelo contrário, o professor deve ser um observador e 

investigador das ações infantis no âmbito da Brinquedoteca. Para 

isso, faz-se necessária uma formação teórico-metodológica que o 

ajude a construir concepções consistentes sobre a criança, a 

infância, o jogo e o brinquedo. 
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Outro documento que justifica este trabalho é a 

Portaria nº 808, de 18 de junho de 2010, a qual aprova o 

instrumento de avaliação para reconhecimento de Cursos de 

Pedagogia, no âmbito do Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (SINAES), cuja Dimensão 3 trata da 

infraestrutura das Instituições de Ensino Superior, entre elas, 

a Brinquedoteca e sua adequação quanto a instalações físicas, 

equipamentos, jogos educativos e brinquedos.Percebe-se, aí, 

que o MEC confere um caráter especial à formação lúdica do 

professor, quando inclui nos critérios de avaliação da 

Educação Superior, especificamente, no curso de Pedagogia, 

as Brinquedotecas.  
Por todos esses aspectos, a relevância social deste projeto, 

vem retratar os anseios das escolas de educação básica em (re) 

descobrir e (re) construir um profissional com as competências 

necessárias para atuar nos espaços das Brinquedotecas. 

Já no que subjaz à relevância científica, um trabalho 

dessa natureza, pode trazer importantes contribuições em 

função das novas interpretações sobre o desenvolvimento de 

atividades lúdicas em Brinquedotecas na formação inicial do 

Pedagogo e,consequentemente, nas Brinquedotecas 

Escolares.  

Este estudo foi embasado teoricamente em Libâneo 

(2010), Pimenta (2007), Scheibe (2007), dentre outros, que 

fundamentaram a formação de professores; Vygotsky (1998), 

Kishimoto (2010), Piaget (1996), trazem reflexões sobre o 

brincar infantil e os processos de desenvolvimento da criança 

enquanto brinca; para subsidiar os estudos sobre 

Brinquedoteca, têm-se, principalmente, as contribuições de 

Santos (1997, 2000, 2001) e Cunha (2007). 

 

A Brinquedoteca 
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Implantada na Europa, na década de 60 e, no Brasil, a partir 

da década de 80, a Brinquedoteca retrata as características da 

infância na contemporaneidade e uma nova realidade do brincar da 

criança e suas necessidades. As mudanças históricas e as 

necessidades sociais influenciaram diretamente a cultura lúdica, e 

como o brincar é um elemento cultural, a criação de Brinquedoteca 

expressa as tendências da sociedade contemporânea a esse respeito. 

A criação de Brinquedoteca, na Europa e no Brasil, surge 

com o objetivo de ampliação das oportunidades de acesso das 

crianças a jogos, brinquedos e brincadeiras, contudo, com objetivos 

diferenciados. Na Europa, seu surgimento volta-se, para além do 

acesso a brinquedos, o brincar associado ao preenchimento do 

tempo livre da criança, enquanto que, no Brasil, surge relacionada 

aos aspectos educacionais. 

A Brinquedoteca é um espaço criado para desenvolver o 

brincar. Segundo Cunha (2007), é um espaço onde as crianças (e os 

adultos) brincam livremente, com todo o estímulo à manifestação 

de suas potencialidades e necessidades lúdicas. Muitos brinquedos, 

jogos variados e diversos materiais permitem a expressão da 

criatividade. 

Na concepção de Santos (2008, p. 61), a Brinquedoteca 

é o espaço da ludicidade, do prazer, do autoconhecimento, 

da afetividade, da empatia, da automotivação, da arte do 

relacionamento, da cooperação, da autonomia, do 

aprimoramento da comunicação, da criatividade, da 

imaginação, da sensibilidade e das vivências corporais. 

Portanto, a brinquedoteca facilita o equilíbrio entre a razão 

e a emoção. 

Conforme as autoras, esse espaço é destinado ao brincar, seja 

livremente ou intencionalmente, proporciona a criança (e aos 

adultos) vivências ora emocionais, ora racionais, ora as duas. 

Sabe-se que a escola,possuidora de Brinquedoteca, tem 

mostrado que o jogo, o brinquedo e a brincadeira são estratégias 
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poderosas para a construção do conhecimento, tendo em vista os 

desafios, já citados, proporcionados pelo lúdico.  

A brincadeira é uma situação que permite novos significados 

de comportamento, para Brougère (1989, apud WAJSKOP, 2012, 

p. 35-36): 

A brincadeira é uma mutação do sentido, da realidade: nele 

as coisas transformam-se em outras. É um espaço à margem 

da vida cotidiana que obedece a regras criadas pelas 

circunstâncias. Nela, os objetos podem apresentar-se com 

significado diferente daquele que possuem normalmente. 

Para Kishimoto (2010), o jogo significa transportar para o 

campo do ensino-aprendizagem condições para maximizar a 

construção do conhecimento, introduzindo as propriedades do 

lúdico, do prazer, da capacidade de iniciação e ação ativa e 

motivadora. 

Cunha (2007), afirma que o brinquedo proporciona o 

aprender fazendo. Através de jogos e brincadeiras, a criança pode 

conhecer novos conceitos, adquirir informações e superar 

dificuldades de aprendizagem. 

De acordo com as autoras supracitadas, a brincadeira, os 

jogos e os brinquedos têm grande importância na formação da 

criança, pois proporciona além da ludicidade, a construção de 

conhecimentos e ajuda no processo de ensino-aprendizagem. 

Além disso, Santos (1997), relata que uma Brinquedoteca 

não significa apenas uma sala com brinquedos onde as crianças 

brincam e aprendem, mas uma mudança de postura frente à ação de 

educar, um dos objetivos desse projeto. 

A Brinquedoteca é da criança, mas a Brinquedoteca da 

Universidade, como cita Santos (1997, p. 23): 

É um espaço privilegiado onde os alunos de diversos cursos 

podem não só observar a criança, mas também desenvolver 

atividades com vistas ao aperfeiçoamento profissional. 

Docentes vinculados às unidades universitárias conduzem 
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pesquisas a partir de situações de brincadeiras que ocorrem 

no interior das brinquedotecas. A disponibilidade de 

acervos e materiais de jogo, além de auxiliar tarefas 

docentes, permitem ao público informar-se sobre a temática 

do jogo. 

Para a autora, ter uma Brinquedoteca é mudar padrões de 

conduta em relação à criança; é abandonar métodos e técnicas 

tradicionais; é buscar o novo, não pelo modernismo, mas pela 

convicção do que este novo representa; é acreditar no lúdico como 

estratégia, por esse motivo é um espaço de grande relevância para 

docentes e discentes de um curso de formação de professores.  

Assim, a Brinquedoteca é um espaço onde o brinquedo é 

considerado coisa séria tanto para a criança, que explora, manipula, 

joga, sente-se feliz e aprende, como para o adulto, que vê no 

brinquedo um valor inesgotável. Ambos se beneficiam com a 

Brinquedoteca: “A criança brinca, e o adulto discute o valor do 

brinquedo, analisa sua relação com a criança, no sentido de 

compreender seu desenvolvimento, realiza pesquisa e cria jogos e 

brinquedos a partir de material de baixo custo” (SANTOS, 1997, p. 

10). 

Nas Brinquedotecas existem brinquedos diversos: novos, 

usados, de plástico, madeira, pano, metal, antigos (que nossos pais 

brincavam) ou aquele tão almejado brinquedo. Brinquedos que vão 

satisfazer as fantasias, desmistificar fantasias ou simplesmente 

estimular a criança a brincar livremente. Quando uma criança entra 

nesse ambiente, deve ser tocada pela expressividade da decoração, 

pela alegria e o encanto do ambiente.  

Dentre os objetivos de uma Brinquedoteca, podemos 

destacar aqueles levantados por Santos (1997, p. 14): 

Proporcionar um espaço onde a criança possa brincar 

sossegada, sem cobranças e sem sentir que está 

atrapalhando ou perdendo tempo; 

Estimular o desenvolvimento de uma vida interior rica e da 

capacidade de concentrar a atenção; 
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Estimular a operatividade das crianças; 

Favorecer o equilíbrio emocional; 

Dar oportunidade à expansão de potencialidades; 

Desenvolver a inteligência, a criatividade e sociabilidade; 

Proporcionar acesso a um número maior de brinquedos, de 

experiências e descobertas; 

Dar oportunidade para que a criança aprenda a jogar e a 

participar; 

Incentivar a valorização do brinquedo como atividade 

geradora de desenvolvimento intelectual, emocional e 

social; 

Valorizar os sentimentos afetivos e cultivar a sensibilidade 

infantil. 

Com base nessas premissas, destaca-se a importância da 

Brinquedoteca na Universidade. O envolvimento dos alunos, do 

curso de Pedagogia, nas atividades da Brinquedoteca Universitária, 

propicia uma articulação significativa entre teoria e prática nas 

atividades pedagógicas que vai além da sala de aula. Isso 

possivelmente contribui para uma ação pedagógica que 

compreenda a relação do brincar da criança e fundamenta a prática 

coerentemente com conhecimentos respaldados em vivências, 

estudos e pesquisas, enfim, uma visão clara e crítica da atividade 

social da criança: o brincar. 

Portanto, o trabalho de formação de professores, de acordo 

com Santos (2000), deve-se basear, simultaneamente, em grupos de 

reflexão sobre teorias e concepções de infância vinculadas ao 

brincar e na vivência de situações de jogos interativos, tendo como 

ponto de apoio crianças em atividades lúdicas, assim como 

avaliação da prática pedagógica dos atuais e futuros docentes.  

Assim sendo, o desenvolvimento desse projeto mostra a 

importância das Brinquedotecas na evolução da criança enquanto 

indivíduo, pelas oportunidades que pode oferecer ao futuro docente 

de conhecer melhor a criança, seus níveis e características, sua 

forma de aprender. Permite, ainda, a possibilidade de romper 

paradigmas educacionais e criar novos métodos de ensino. 
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A existência de um profissional capacitado pode enriquecer 

e dar prestígio as atividades lúdicas desenvolvidas no espaço de 

uma Brinquedoteca. Sua criatividade, imaginação e dedicação 

podem estimular o processo criativo da criança; e sua paciência e 

serenidade poderão estimular a capacidade de observação e 

concentração. 

Nesse sentido, o que caracteriza a Brinquedoteca é o espaço 

para brincar e a oportunidade para desenvolver a ludicidade e 

também sua relação entre os indivíduos que dela usufruem para 

melhor interatividade no processo de aprendizagem. Fatores estes, 

fundamentais para desenvolvimento integral na formação 

profissional. 

 

Resgatando e Criando Brinquedos 

A Brinquedoteca,segundo Santos (2000), caracteriza-se pela 

existência de um conjunto de brinquedos, jogos e brincadeiras e 

oferece aos seus usuários um ambiente agradável, alegre e colorido, 

no qual a importância maior é a ludicidade que os brinquedos 

proporcionam. É um ambiente criado especialmente para a criança, 

uma vez que possui como objetivos principais o estímulo à 

criatividade; o desenvolvimento da imaginação, da comunicação e 

da expressão; bem como incentivar a brincadeira do faz de conta, a 

dramatização, a construção, a solução de problemas, a socialização 

e o desejo de inventar. 

Além disso, a Universidade, em termos gerais, busca 

atingir seus fins através do desenvolvimento do ensino, da 

pesquisa e da extensão e, a proposta é que a Brinquedoteca 

da UEMG/unidade Ituiutaba siga no desenvolvimento dessas 

funções, pois objetiva-se neste projeto: 

 Em relação ao ensino, colaborar na formação de 

recursos humanos, oportunizando aos graduandos do curso de 

Pedagogia, e também outros cursos da UEMG/unidade 
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Ituiutaba, experiências nesse campo de atuação, realização de 

estudos e estágios; 

 Em relação à pesquisa, funcionar como um 

laboratório, onde professores e alunos dediquem-se a 

exploração do lúdico no sentido de valorizar e reconhecer a 

área como veículo do desenvolvimento infantil, criando e 

testando jogos e brinquedos; 

 Em relação à extensão, prestar serviço à 

comunidade ao inserir professores e alunos de escolas 

públicas municipais de Educação Infantil e anos iniciais do 

Ensino Fundamental nas atividades a serem realizadas na 

Brinquedoteca. Além de contribuir com as escolas sob a 

forma de orientação e assessoramento no desenvolvimento de 

cursos, palestras e oficinas. 

 Ainda em relação à extensão, prestar serviço ao 

PELC (Projeto Escola Lazer e Cultura), realizado pela 

Secretaria Municipal de Educação Esporte e Lazer de 

Ituiutaba-MG,na Praça da Prefeitura dessa cidade, com 

oficinas de brinquedos feitos com materiais recicláveis, 

criação de brincadeiras, pinturas e um espaço com brinquedos 

para brincar, criar e imaginar, além de proporcionar a 

ludicidade às crianças que frequentam esse projeto. 
O projeto de extensão implantado no âmbito da 

Brinquedoteca da UEMG/unidade Ituiutaba, por meio do curso de 

Pedagogia, tem realizadas suas atividades desde o ano de 2010, cuja 

proposta de educação através do brincar vem resgatar a ludicidade 

como fator fundamental, pois, por meio dela é possível inserir a 

criança em um universo de várias aprendizagens. 

Assim, as atividades desenvolvidas ao longo desse 

projeto tiveram também como preocupação a formação 

científica,posto que, criaram-se grupos de estudos formados 

pelas graduandas do curso de Pedagogia e convidados, 

orientando-os sobre o papel exercido por elas, como 
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responsáveis na atuação de uma Brinquedoteca, mostrou-lhes 

como devem ser realizadas as atividades lúdicas dentro de 

cada faixa etária, respeitando o desenvolvimento natural da 

criança em processo de aprendizagem. 

Outra preocupação, na realização desse projeto, foi 

proporcionar experiência às graduandas através da 

observação, confecção de jogos e brinquedos para as crianças, 

analisando como elas reagem ao lidar com esses materiais, 

como se comportam no processo de brincadeiras e como se 

apresentam as características de cada estágio de 

desenvolvimento da criança. 

As oficinas no Projeto Escola Lazer e Cultura (PELC), 

em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de 

Ituiutaba-MG, eram realizadas sempre no último sábado de 

cada mês, em uma Praça desta cidade.Foi observado o 

contentamento das crianças, de todas as idades e classes 

sociais, ao confeccionar os brinquedos que seriam utilizados 

por elas, em suas brincadeiras.  

Esse processo valorizou, também, o cuidado com a 

natureza, pois a construção dos brinquedos foi realizada a 

partir de materiais reciclados como garrafas pet, latas, jornais, 

papéis de presentes, dentre outros. Cada noite eram cerca de 

600 brinquedos confeccionados como: pé de lata, telefone 

sem fio, bilboquê, peteca, catavento, currupio, bonecas, 

carrinhos, dentre outros.  

O espaço destinado a Brinquedoteca também contava 

com brinquedos industrializados como: bonecas, carrinhos, 

casinha de boneca, tábua de passar roupa, Lego, bingo, 

gangorras, etc. Além de um cantinho de pintura em gesso e 

pintura no rosto. 
No âmbito de algumas escolas públicas e de periferia desta 

cidade, as oficinas de construção de brinquedos também ganharam 

seu espaço, muitas crianças tiveram a oportunidade de conhecer e 
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construir um brinquedo, de brincar, pular, sorrir e pensar com 

atividades tão desconhecidas nas práticas de suas escolas.  

Assim, de acordo com Brougère (2010, p. 23) “criar um 

brinquedo é propor uma imagem que vale por si mesma e que 

dispõe, assim, de potencial de sedução, que permite ações e 

manipulações, em harmonia com as representações 

sugeridas”. Esse processo foi totalmente vivenciado pelas 

crianças participantes do projeto, pois a cada dia nas escolas 

elas vinham correndo com todo ar de felicidade para 

perguntar: “que brinquedo vamos fazer hoje? Posso levar para 

minha casa?” 
Momentos significativos foram proporcionados às crianças 

que desconheciam a importância de alguns jogos, pois poderiam 

aprender a ler, contar, somar, diminuir... Com o uso de materiais 

que, comumente, são jogados no lixo da escola quanto em casa, foi 

possível, através da criatividade e imaginação, transformá-los em 

brinquedos, jogos e até brincadeiras que proporcionassem 

momentos de grande ludicidade. 

Santos (2007) aponta que o ato de educar não pode ser 

mais considerado apenas como transmissão de conteúdos, 

deve-se preparar para a vida, oferecer caminhos, baseados nos 

seus valores, para que cada ser humano possa alcançar.  

Assim, a atividade lúdica é o modo através do qual a 

criança aprende, a criança é colocada como sujeito, centro 

desse processo, que constrói o conhecimento através de sua 

interação com os meios físico e social em que vive.  

Santos (2007) comenta que a ludicidade não é apenas 

diversão, o lúdico contribui na construção do conhecimento, 

na aprendizagem, no desenvolvimento pessoal, social e 

cultural, além de ajudar na socialização do ser humano. 

Além de todo processo pedagógico, cultural e social é 

possível despertar a responsabilidade pela conscientização do 

meio ambiente, ao invés de jogar alguns objetos no lixo, 
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reaproveitar alguns materiais e destes utilizar na produção de 

brinquedos para as crianças. 
 

Considerações Finais 

A formação do professor depende de sua concepção 

sobre a criança, o homem, a sociedade, a educação, a escola, 

o conteúdo e o currículo.Os profissionais da educação 

precisam, especificamente, nesse momento histórico, de uma 

formação sólida, de estudos teórico/práticos voltados às 

questões lúdicas,que destaquem a importância dessa atividade 

para a criança, para seu desenvolvimento e aprendizagem. 
Acreditamos que a formação dos alunos, do curso de 

Pedagogia, deva envolver teoria, pedagógico e ludicidade,a fim de 

que ocorra a apropriação de práticas pedagógicas relativas ao 

processo do brincar para aprender. E essa formação deve ser 

apoiada por grupos de estudos inseridos em programas de extensão 

e pesquisa, como este da Brinquedoteca. 

Em síntese, todo o trabalho foi construído em um 

ambiente harmonioso, cooperativo e desafiador para crianças 

que ali frequentaram; para as graduandas do curso de 

Pedagogia e outros cursos da UEMG/unidade Ituiutaba; para 

professores convidados e, também, para os orientadores das 

atividades ali realizadas, fazendo da Brinquedoteca um real e 

autêntico espaço de formação. 
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Introdução 

A população brasileira em geral consume pouca 

hortaliça, devido ao custo, falta de hábito, falta de tempo dos 

pais que acabam incentivando o consumo de alimentos 

industrializados, a provável falta de conhecimento sobre uma 

alimentação saudável e a influência e/ou condição do grupo 

social (LIMA et al., 2010). Uma das formas de tornar presente 

o consumo de hortaliças para a população, é incentivando as 

crianças e os adolescentes nas escolas. A alimentação é um 

direito dos estudantes e sem dúvida a escola é o local ideal 

para receber uma educação alimentar equilibrada e saudável, 

principalmente na infância e na adolescência, em que o 

indivíduo é mais receptivo a formação da personalidade, 

inclusive a alimentar. Assim, com as hortas, as escolas 

enriquecem a alimentação, ajudam na mudança de hábitos 

                                                           
4Trabalho financiado pelo Programa Institucional de Apoio à Extensão 
(PAEx/UEMG). 
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alimentares, e de acordo com Fernandes (2007) proporcionam 

momentos de distração, de vida ao ar livre, oportunidade de 

realizar trabalhos manuais, além do estudante ter a 

possibilidade de aprender a preparar o alimento, ser 

informado do valor nutritivo e ter a satisfação de consumir o 

que ajudou a cultivar. 

Sendo assim, o desenvolvimento deste projeto teve 

como objetivos: produzir alimento natural fresco, livre de 

conservante e agrotóxico e, disponibilizá-lo, de forma 

solidária, garantindo a segurança alimentar na merenda 

escolar, substituindo os alimentos de baixo valor nutritivo e, 

principalmente, os hipercalóricos e, assim, criar novos 

hábitos, sensibilizar e conscientizar as crianças da 

importância do meio ambiente e da necessidade de sua 

conservação. Como objetivos específicos busca despertar o 

interesse das crianças para o cultivo de horta e o 

conhecimento de todos os processos envolvidos até a colheita; 

conscientizá-las da importância de alimentos saudáveis e 

nutritivos; criar, na escola, uma área verde produtiva, pela 

qual, todos se sintam responsáveis; estimular os alunos a 

construírem seu próprio conhecimento no contexto da 

alimentação, conscientizando que toda alimentação vem da 

necessidade de cultivar a terra. 

Assim,este estudo se justifica quanto às hortas 

comunitárias,livres de agrotóxicos, que devem ser 

incentivadas, em áreas com maior concentração de pessoas, 

com vulnerabilidade alimentar, problemas de saúde e de baixa 

remuneração financeira. De modo geral, são cultivados 

alface, brócolis, rúcula, couve, repolho, tomate, rabanete, 

beterraba, cenoura, legumes e plantas medicinais. Na maioria 

dos casos, a produção é feita utilizando a agricultura orgânica 

(sem utilização de agrotóxicos), o que garante mais qualidade 
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ao que é produzido. Além dos inúmeros benefícios mantidos 

pela horta comunitária, tem-se a participação efetiva das 

comunidades local com assistência e incentivo da 

comunidade universitária, possibilitando, de fato, a inclusão 

e a integração social do jovem universitário que busca, além 

de aplicar seu conhecimento técnico adquirido em sala de 

aula, expor seu papel como agente transformador e social 

deste país em desenvolvimento. A atuação destes jovens 

através do trabalho realizado, em conjunto,instiga a 

comunidade a entrar em contato com a horta, mostrando a 

importância no cultivo e na alimentação, bem como as 

técnicas agronômicas. Este tipo de proposta, também, 

possibilita transformar áreas abandonadas, constituídas de 

verdadeiros criadouros de mosquito da dengue, ratos e outros 

seres nocivos à saúde humana, em áreas produtivas, 

possibilitando uma maior integração entre o ser humano e o 

meio ambiente com uso racional dos recursos naturais. 

O projeto de Horta Comunitária propicia também 

práticas alimentares saudáveis e de baixo custo. Através de 

um planejamento estratégico é possível criar soluções para as 

dificuldades que a comunidade enfrenta com a falta do acesso 

às verduras, frutas e legumes frescos e de boa qualidade, 

importantes para uma alimentação saudável e, 

consequentemente, para uma melhoria na saúde dos 

envolvidos, visto que, a dificuldade financeira pode impedir 

o consumo regular desses alimentos, pois costuma priorizar 

os produtos de primeira necessidade. Outro fator importante 

refere-se aos benefícios das atividades físicas e mentais, 

devido ao trabalho na horta, principalmente, para os alunos 

com dificuldades de relacionamento ou concentração. 

As hortaliças compreendem mais de 100 espécies e são 

produzidas, predominantemente, pelo sistema de cultivo 
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convencional, porém nos últimos anos, tem se verificado um 

significativo crescimento de cultivos diferenciados, com 

destaque para ambientes protegidos e sob sistemas orgânicos 

(LOURENZANI; SILVA, 2004).  

Segundo Ruscheinsky (2002 apud RUBIO; SANTOS-

KOELLN; PATELI, 2010), é inevitável a substituição da 

agricultura convencional por uma agricultura mais 

autossustentável com menos agressão a natureza. Ainda de 

acordo com o mesmo autor a agricultura orgânica pode ser 

vista como um espaço em construção podendo trazer 

benefícios para todos os envolvidos, quem produz, quem 

consome e também para o meio ambiente. 

De acordo com Jaime et al. (p. 2, 2007) “O consumo 

insuficiente de hortaliças aumenta o risco de doenças crônicas 

não transmissíveis como as cardiovasculares e alguns tipos de 

câncer e está entre os 10 agentes de risco que mais causam 

mortes e doenças em todo o mundo”. Ainda, de acordo com o 

mesmo autor, esse consumo equivale a uma quantidade 

menor que 400g por dia ou cerca de 7% a 8% do valor calórico 

de uma dieta de 2.200 kcal/dia. 

A implantação de Hortas Comunitárias surge como uma 

alternativa para a produção de alimentos saudáveis e sua 

distribuição, sendo um instrumento de ação social, voltada a 

enfrentar situações de carência que afetam os chamados 

grupos vulneráveis (crianças, idosos, doentes mentais, 

incapacitados, etc.) (ALBUQUERQUE, 2011), uma vez que, 

a produção também foi destinada para o próprio consumo e 

de familiares. Além disso, as Hortas Comunitárias devem, 

igualmente, propiciar a oportunidade de trabalho e melhora 

da autoestima, bem como ampliar e melhorar a oferta de 

alimento saudável no âmbito das comunidades carentes 

(PALÁCIOSet al., 2012).  
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Horta comunitária é aquela mantida por um grupo de 

pessoas da comunidade ou voluntários comprometidos com a 

sociedade. Este modelo de cultivo de verduras e legumes, 

também conhecido horta coletiva, tem ajudado no combate à 

fome, na ocupação das pessoas e, até mesmo, como terapia 

medicinal, possibilitando o exercício da cidadania (FLOSI, 

2004). 

Segundo Nogueira (2005), a horta na escola pode servir 

como fonte de alimentação e atividades didáticas, oferecendo 

grandes vantagens às comunidades envolvidas, como a 

obtenção de alimentos de qualidade e baixo custo e, também, 

o envolvimento em programas de alimentação e saúde 

desenvolvidos pelas escolas. 

Experiências têm demonstrado que projetos 

participativos de segurança alimentar e nutricional, tendem a 

ser mais efetivos e sustentáveis quando o público alvo 

participa,plenamente, de todas às atividades desenvolvidas, 

aumentando o consumo e conhecimento da população sobre 

os benefícios advindos das hortaliças (GALLO et al., 2004). 

Além de complementar a merenda escolar e a 

alimentação de algumas famílias, o projeto horta pode ser um 

verdadeiro laboratório ao ar livre para as aulas de química, 

física, biologia e matemática (FONTE, [s.d.]). Os alunos 

aprendem, na prática, temas como nutrientes do solo, 

luminosidade, temperatura, fotossíntese, desenvolvimento de 

plantas, a vida dos insetos, medidas de áreas e volumes, etc. 

fazendo com que seja despertado o interesse pelas aulas. 

Utilizar a horta escolar como alternativa de 

complementação alimentar principalmente de famílias em 

dificuldades financeiras, constitui alternativa que deve ser 

incentivada pois fortalece ainda mais as necessidades para o 

desenvolvimento físico e intelectual das crianças, segundo 
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Magalhães (2003) estimular o consumo de hortaliças, torna 

possível adequar a dieta das crianças. Ainda segundo o 

mesmo autoroutro fator interessante é que a hortaliça 

cultivada nas escolas faz sucesso quando torna presente na 

merenda escolar, pois elas representam uma realização deles 

próprios. Oficinas culinárias, para fazer salada, sopas, 

sanduíches naturais e sucos mistos de vegetais e frutas, são 

estratégias muito eficazes para promover uma melhoria na 

aceitabilidade desses alimentos, os quais, embora muito 

nutritivos, costumam ser os campeões de refeição 

(MAGALHÃES, 2003). E, ainda, segundo Magalhães e 

Gazola (2002), levar os alimentos para a sala de aula, 

tentando, de algum modo, transformá-los em elemento 

pedagógico, faz com que as crianças participem das ações de 

educação alimentar desenvolvida e não fiquem como meros 

espectadores. 

A horticultura escolar é um fator de conscientização e 

motivação para alunos e comunidade. É uma estratégia, 

porque estimula o consumo de hortaliças e frutas e, também, 

torna possível definir uma dieta adequada para as crianças 

(CAVALCANTI; SILVA; SILVA, 2010). Com base nesta 

situação,são desenvolvidos projetos de hortas nas escolas, que 

têm como objetivo não só difundir a prática do cultivo de 

hortaliças, como também, através da utilização de técnicas 

interdisciplinares, ensinar a planejar, implantar e manter 

ecossistemas produtivos, realizar a reeducação alimentar, 

ensinar o valor nutricional dos vegetais e introduzir a 

educação ambiental, construindo a noção de que o equilíbrio 

do meio ambiente é fundamental para a sustentabilidade de 

nosso planeta (IRALA; FERNANDEZ,2001). 

A escola possui papel fundamental na formação dos 

hábitos e também no consumo alimentar das crianças, 
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portanto devem estar contidos no planejamento da merenda 

escolar alimentos adequados para a necessidade das crianças, 

como frutas, legumes, vegetais, sucos naturais, pães e 

biscoitos integrais (DA SILVA, 2010). 

Ainda de acordo com o mesmo autor no processo de 

educação alimentar é dever da escola ensinar a criança a 

escolher o melhor, inclusive instruir sobre as consequências 

de cada tipo de alimento ao organismo. As merendas 

presentes nas cantinas geralmente são hipercalóricas e 

monótonas, contribuindo para o desenvolvimento de hábitos 

alimentares inadequados, dessa forma alimentos de baixo 

valor nutritivo não devem ser oferecidos em ambiente escolar 

(DA SILVA, 2010). 

Assim, projetos educativos como hortas comunitárias 

mostram sua importância, uma vez que, os envolvidos 

compartilham o conhecimento entre si. Ocorre a transferência 

do conhecimento científico adquirido na universidade para 

alunos e funcionários. 

 

Desenvolvimento 

O projeto foi implantado na Escola Municipal 

Alvarenga Peixoto, situada na zona rural do Município de 

Tupaciguara-MG, no período de abril a dezembro de 2015. 

Disponibilizada a área, foi realizada reunião entre 

universitários, professores, administradores, funcionários e os 

alunos da escola, para estabelecer normas e procedimentos 

para a implantação, a condução, bem como do consumo das 

olerícolas produzidas. 

Foram levantados sete canteiros de 6,0 m de 

comprimento por 1,5m de largura. Nesses foi efetuado a 

mistura de 120 kg de cama de frango e 2,0kg de calcário 

dolomítico por canteiro. Após mistura do esterco/calcário 
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com o solo foi feita a irrigação e deixado por cinco dias em 

descanso. Decorrido este tempo, 10 bandejas com mudas de 

couve, cenoura, jiló, quiabo, beterraba, alface e repolho 

foram,então,transplantadas para os canteiros (Figura 1). 

 
Figura 1 – Canteiros tecnicamente preparados, adubados e 

transplantados. 

Fonte: Acervo dos pesquisadores (2015). 

Foto de: Aleone Paulo Rodrigues Faria Junior. 

 

A cada ciclo de plantio é feito a rotação da espécie de 

hortaliça, de modo a amenizar os problemas com pragas e 

doenças. Quando necessário este controle de pragas e doenças 

foi feito com produtos naturais, como extrato de álcool e 

fumo,além de outros produtos fitoterápicos.A irrigação dos 

canteiros foi realizada com o sistema microaspersão, 

denominada bailarina (Figura 2) agronomicamente 

dimensionados para as necessidades da cultura.A colheita foi 

iniciada tão logo as plantas apresentaram porte para tal 

(Figura 3).  
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Figura 2 – Canteiros irrigados por microaspersão. 

Fonte: Acervo dos pesquisadores (2015). 

Foto de: Gabriel Palazzo Nonato 

 
Figura 3 – Crianças envolvidas na colheita da horta comunitária. 

 
Fonte: Acervo dos pesquisadores (2015). 

Foto de: Aleone Paulo Rodrigues Faria Junior. 
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De acordo com as necessidades dos usuários da escola 

e da comunidade local, algumas ervas/plantas aromáticas e/ou 

fitoterápicas mais comuns, como: boldo, hortelã, losna, 

mentrasto, pejo, arruda, funcho, penicilina, alfavaca, erva 

cidreira, beladona dentre outras, foram cultivadas no local. 

Os alunos e servidores, de ambas as instituições, 

participaram de todas as etapas e atividades desenvolvidas na 

horta, tais como: seleção das espécies cultivadas, plantio, 

cuidados com a horta e colheita (Figura 4). 

 
Figura 4 – Universitários ensinando crianças sobre a implantação 

e condução da horta comunitária 

 
Fonte: Acervo dos pesquisadores (2015). 

Foto de: Paula Roberta Fagundes Paula. 

 

Os alimentos cultivados na horta foram utilizados na 

preparação da merenda escolar (Figura 5), também foram 

realizadas palestras e oficinas culinárias com o intuito de 
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apresentar às crianças a necessidade de uma alimentação 

saudável. 

 
Figura 5 – Alunos do ensino fundamental e funcionários se 

alimentando com as verduras da horta comunitária 

 
Fonte: Acervo dos pesquisadores (2015). 

Foto de: Gabriel Palazzo Nonato 

 

Com a implantação da horta, os alunos foram 

sensibilizados para o trabalho em grupo, pois tiveram a 

oportunidade de realizar tarefas em conjunto, desse modo 

desenvolveram um espírito cooperativo e participativo. Cabe 

ressaltar que, os alunos despertaram o interesse pela atividade 

de campo (Figura 3 e Figura 4); problemas ambientais; o uso 

dos recursos hídricos de forma correta (Figura 2); a 

importância da reciclagem e a importância das hortaliças para 

a alimentação humana, fatores que são fundamentais para 

promover o desenvolvimento sustentável. 

Tecnicamente um dos parâmetros mais importantes 

para o sucesso da horta comunitária é o planejamento do 
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suprimento de água (Figura 2) e um bom plantio (Figura 1). 

A irrigação deve fazer parte em todas as fases da condução da 

cultura, iniciando logo após a adição de calcário, adubo e 

esterco ao solo. Nesta fase a irrigação irá proporcionar uma 

rápida reação dos fertilizantes com o solo, e inclusive 

baixando o efeito salino desses adubos sobre a planta, 

melhorando o equilíbrio dos íons nutrientes entre a solução 

do solo e a fase solida. Durante o crescimento da maioria das 

espécies hortícolas cultivadas ocorreu necessidade de acionar 

o sistema mais de uma vez ao dia, principalmente em dias de 

insolação elevada e baixa umidade relativa do ar. 

 

Considerações Finais 

É visível que, o projeto é de grande importância para a 

comunidade, pois propicia maior contato dos alunos do 

Ensino Fundamental com estudantes universitários, incutindo 

naqueles a importância do estudo para se chegar a 

universidade, além de mostrar os benefícios do conhecimento 

cientifico e técnico para a formação da cidadania. Deve 

enfatizar ainda que atividades como esta proporciona 

empreendedorismo, qualidade de vida e o amadurecimento 

profissional dos estudantes universitários. 

Desse modo pode considerar que tanto para os 

universitários quanto para os alunos do ensino fundamental 

esta atividade constituiu um verdadeiro laboratório de aulas 

práticas no campo, de cidadania, com aprimoramento dos 

conhecimentos de técnicas agronômicas, envolvendo 

conhecimentos de microbiologia, entomologia, solos, 

irrigação, controle de pragas e doenças, plantas daninhas. Os 

alunos aprenderam, na prática, temas como absorção dos 

nutrientes pelo sistema radicular (raízes) e sua incorporação 

pela fotossíntese,essas experiências, ao vivo, acabam por 
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despertar o interesse pelas aulas. Além disso, os alunos da 

escola foram beneficiados com a utilização das hortaliças na 

merenda proporcionando, principalmente, às crianças, uma 

alimentação mais saudável (Figura 5) e, também, economia 

por parte da administração da escola. Cabe destacar aqui, o 

interesse e curiosidade apresentada pelos alunos em cuidar 

das hortaliças, fato este que levou a motivação dos alunos a 

instalar horta em suas casas. 
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AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (APAE) DE 
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Introdução 

A jardinagem desenvolvida na escola constitui uma 

importante forma de ensinar e destacar a relevância do 

trabalho em grupo que pode proporcionar a produção de 

saberes a respeito de democracia, ecologia, sustentabilidade, 

preservação ambiental, dentre outros assuntos elencados. 

Também soma conhecimentos para que os alunos aprendam 

                                                           
6 Trabalho financiado pelo Programa Institucional de Apoio à Extensão da 

Universidade do Estado de Minas Gerais (PAEx/UEMG). 
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e conscientizem sobre a conservação e ornamentação do 

espaço escolar colaborando para mantê-los organizado, 

bonito e harmônico (GONÇALVES, 2011).  

Os projetos de extensão que envolve jardinagem podem 

colaborar de modo expressivo para harmonizar o ambiente 

escolar que ganha mais vida. Oportuniza promover um fazer 

pedagógico alinhado com aprendizagens relacionadas ao 

trabalho em equipe, educação ambiental e preservação do 

meio ambiente. Ensina lidar com plantas e flores 

transformando o espaço da escola que pode se tornar mais 

atrativo para o processo de ensino e aprendizagem e de 

convivência (GONÇALVES, 2011). 

Nesse sentido, os projetos de extensão têm a finalidade 

de contribuir continuamente para melhoria de qualidade de 

vida da população, fornecendo apoio material e orientando a 

comunidade para que possa satisfazer às suas necessidades. O 

contato da Universidade com a comunidade promove uma 

troca de valores muito importante na formação de 

profissionais mais capazes na solução de problemas 

prementes na população e mais cientes da urgência para a 

superação das desigualdades sociais existentes 

(SCHEIDEMANTEL et al., 2004).  

A extensão universitária promove condições 

formadoras diferenciadas que enriquecem os conhecimentos 

discentes e docentes elevando a qualificação e qualidade do 

ensino que leva em consideração a vivência prática dos 

envolvidos (ZUANON, 2010). 

No contexto da educação especial busca-se a 

oportunidade e igualdade de direitos no que tange ao processo 

educacional bem como a dignidade da pessoa humana e da 

cidadania, visto que esta é uma modalidade que possibilita a 

oferta de ensino à pessoa com deficiência em todos os níveis 
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de ensino; da educação infantil ao ensino superior. Atividades 

que envolvem a jardinagem com os alunos especiais fazem da 

escola um espaço preparado para oferecer condições para o 

aprendizado com interação com e entre os futuros cidadãos 

(BRASIL, 2001).  

O contato direto com a natureza agrega capacidade para 

auxiliar na superação de limites para que o discente com 

necessidade especial e as pessoas de um modo geral possam 

ter mais qualidade de vida. Segundo Verdugo (2006), o 

currículo das Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais 

(APAE) para a pessoa com deficiência intelectual e múltipla 

precisa ir além da oferta dos conteúdos centrados somente na 

alfabetização e letramento. É uma necessidade e de suma 

importância que haja promoção do “desenvolvimento integral 

e integrado do aluno com deficiência intelectual e múltipla 

que necessita de apoios generalizados ou extensivos” (LIMA, 

2013, p.30). 

Com base nas considerações expostas nos parágrafos 

anteriores, esta pesquisa teve como objetivo geral propiciar 

aos alunos com deficiência intelectual e múltipla, condições 

necessárias para que se tornem ativos e participantes nas 

atividades de jardinagem contribuindo para o 

desenvolvimento de habilidades e interesses que favoreçam a 

responsabilidade e o respeito com o meio escolar e ambiental 

como um todo, bem como aptidão para realizar a jardinagem 

fora da escola também; e aos acadêmicos desenvolver uma 

formação completa que integra teoria e prática com a 

sociedade.  

Como objetivos específicos buscou-se promover o 

desenvolvimento de hábitos e atitudes importantes para o 

convívio social: iniciativa, interesse pelo trabalho, 

organização, colaboração, trabalho em equipe, 
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responsabilidades, disciplina, respeito ao ambiente e às 

regras; envolver os alunos com a questão ambiental, 

incentivando a participação cidadã na defesa do meio 

ambiente na escola e na comunidade; desenvolver um jardim, 

permitindo o melhoramento do local, tornando-o mais alegre, 

colorido e bem cuidado pelos alunos, de forma a aproximá-

los da convivência ambiental saudável; favorecer a 

compreensão, participação e envolvimento dos discentes nas 

etapas que envolvem a jardinagem: preparação da terra, 

organização dos canteiros, adubação, plantação e manutenção 

das plantas. 

A criança chamada “especial” apresenta problemas 

psicológicos, biológicos e/ou físicos que precisam ser 

considerados e valorizados. São crianças que não se encaixam 

nos padrões de normalidade dentro da sociedade de produção. 

Assim, esse ser é categorizado como “diferente” ficando em 

desvantagem aos demais sujeitos (HERNANDEZ, 1998). 

Ao participar da Oficina de Jardinagem Terapêutica, o 

aluno tem a oportunidade de experimentar atividades 

diferentes daquelas que ele já realiza habitualmente no 

cotidiano escolar. Por meio da oficina os discentes passam a 

ter contato com a terra e com as plantas. Aprende sobre a 

manutenção do jardim, ornamentação do ambiente da escola, 

bem como desperta a conscientização da preservação do meio 

ambiente.  

A terapia alternativa trabalha habilidades tanto 

cognitivas, quanto emocionais e relacionais ao despertar nos 

alunos novos interesses, novas aptidões e capacidades, que 

poderão ser levadas para fora da escola, para sua casa, ou 

outro local, até mesmo como forma de trabalho. Desse 

modo, eles estarão sendo incluído na sociedade e 

melhorando sua qualidade de vida (DID-FERREIRA, 2002).  
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Desenvolvimento 

O projeto que propôs atender às necessidades da escola 

foi realizado na APAE, na Rua Vereador Moisés da Silva, 

número 69, Setor Universitário em Ituiutaba – Minas Gerais, 

por dois anos consecutivos: em 2014 e 2015. A Escola possui 

uma excelente infraestrutura e uma equipe técnica para 

atendimento das necessidades específicas de cada aluno.  

A Oficina de Jardinagem ocorreu no âmbito da escola 

em canteiros de formas variadas, delimitados com garrafas 

pet, para que o espaço fosse bem aproveitado e a irrigação 

facilitada. Tal oficina foi destinada aos alunos com limitações 

múltiplas com idade acima de 14 anos. 

O projeto foi idealizado em 2013 e teve início em 2014 

e se estendeu até ao final do ano de 2015 para dar 

continuidade às atividades e aprofundar qualitativamente o 

conhecimento sobre as ações relacionadas ao meio ambiente 

e educação ambiental, com mais um grupo de alunos da 

APAE que permeiam as metas do planejamento.  

O trabalho foi desenvolvido por meio de atividades 

práticas em ambientes com situação real de trabalho através 

da parceria da Universidade do Estado de Minas Gerais 

(UEMG) e APAE, juntamente com as famílias dos alunos 

APAE envolvidos no projeto. Para tanto, contou com a 

execução das seguintes etapas:  

a) Visita in loco (2013) para discutir as necessidades 

da escola; 

b) Atividades realizadas todos os dias no período da 

manhã por alunos da APAE e graduandos do Curso de 

Agronomia revezando para acompanhar os durante a semana;  

c) Regar o jardim com a colaboração dos alunos da 

tarde. 

A implantação do projeto ocorreu da seguinte maneira: 
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a) Foram retiradas amostras de solo dos locais, para 

fazer análise do solo, onde foram colocadas espécies vegetais 

ornamentais. Adubações de acordo com a necessidade do solo 

e das espécies vegetais. O adubo utilizado foi o esterco bovino 

ou de cama de frango, obtido na granja da escola ou ainda o 

vegetal, dependendo das condições financeiras; 

b) Mudas de plantas ornamentais foram conduzidas 

para posterior plantio nas áreas definitivas; 

c) Árvores de porte maior e mesmo menor receberam 

podas. As de maior porte, contamos com a colaboração da 

Prefeitura para realizar a operação. As gramas foram 

adubadas e aparadas; 

d) Houve necessidade de fazer mudas de algumas 

espécies de plantas para plantar em frente à escola, que fica 

dentro da área desta; 

e) Reaproveitamento de sucatas (carrinho de mão, 

bacias, madeiras, pneus velhos, etc.) que serviram como 

recipientes que receberam o substrato e espécies vegetais; 

f) Todos os passos da realização das atividades foram 

em conjunto com as crianças, tomando as devidas medidas de 

segurança durante a execução das mesmas, para que elas 

pudessem aprender e ter contato com a terra, com as plantas 

e a vivência do trabalho em equipe. 

As espécies ornamentais foram escolhidas de acordo 

com espaço físico, com o clima, com o tipo de solo e 

plantadas em garrafas pets e pneus pintados.  

Os alunos foram envolvidos em todas as atividades 

como: preparação do solo, preparação das mudas, plantio, 

adubação, podas, irrigação e entre outras que surgiram de 

acordo com a necessidade.  

Com este trabalho as crianças aprenderam a dar mais 

valor na higiene e limpeza do meio em que vivem, 
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sensibilizando-se para a problemática da poluição no entorno 

da escola e a evitar poluir a rua onde moram. E, em se tratando 

das tarefas realizadas em grupos aprenderam a dar valor ao 

trabalho em conjunto, a dividir tarefas e a respeitar as ideias 

dos envolvidos no trabalho. 

Foram inseridos nas atividades, ao longo do projeto, 

ensinamentos que correlacionam com a matemática (por 

exemplo, número de mudas de espécies vegetais, 

espaçamento entre as espécies florísticas e tamanho da área a 

ser gramada); português (relatório de atividades a cada dia 

que participavam das atividades práticas); Ecologia (noções 

de nutrientes para o solo e plantas; plantas adaptadas à nossa 

região) e também discernir as cores através de pneus e pets 

que eles pintaram. 

Os resultados revelaram ganhos na formação acadêmica 

e cidadã dos extensionistas e dos alunos da escola APAE, por 

articularem as atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

Impacto este que se torna ainda mais relevante pelo trabalho 

de inserir-se nas políticas públicas de inclusão social. 

Para os alunos da escola alvo, suas famílias e a 

sociedade, o ganho apresenta-se no desenvolvimento de 

atividades de respeito aos alunos que apresentam limitações, 

com o comprometimento deste discente pelo meio ambiente, 

pelas habilidades e pelas competências para uma atividade 

laboral. 

Pode-se notar a ação dos alunos retirando as plantas 

invasoras, atividade feita semanalmente e diariamente junto à 

irrigação da grama e das plantas na passarela que dá para o 

parque da escola, conforme demonstra a figura 01 a seguir.  

 
Figura 01.  Retirada de plantas invasoras. 
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Fonte: Obtido pelos autores. 

Observa-se a participação dos alunos do curso de 

Agronomia e alunos da APAE. Os primeiros instruindo os 

segundos desde a preparação da terra, seguindo na separação 

das mudas, na decisão de como organizá-las e onde posicioná-

las nos pneus pintados, no seu plantio e até a presente 

conservação com o regar e extrair de pequenas ervas 

daninhas, segundo figura 02 abaixo. 
Figura 02. Preparo do solo e plantio nas sucatas 
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Fonte: Obtido pelos autores. 

 

Ao observar a inteiração entre acadêmicos e discentes 

da APAE vê-se uma ação que segundo Scheidemante, Kein e 

Teixeira (2004), faz parte do contexto do projeto de extensão 

universitária no sentido de fazer a interligação entre ensino e 

pesquisa junto à comunidade. Constituindo assim em um 

espaço privilegiado para produção de conhecimentos e 

promover a inclusão social.  

A figura 03 demonstra alunos da Agronomia explicando 

a importância da água para os seres vivos, por meio da 

condução e acompanhamento do cultivo das espécies 

florísticas, inclusive para as plantas na fase inicial do 

transplante. Mediante explicações os alunos da APAE foram 

capacitados para fazer o acompanhamento da irrigação das 

plantas no período da manhã e da tarde.  

Essa atividade corrobora com o estudo de 

Scheidemante, Kein e Teixeira (2004), ao defenderem que a 

extensão universitária tem papel fundamental para 
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democratizar o acesso a conhecimentos além de possibilitar o 

exercício da sua função social.  

 
Figura 03. Condução e acompanhamento das espécies florísticas. 

 
Fonte: Obtido pelos autores. 

 

Da ação demonstrada na figura acima, compreende-se 

que a contemporaneidade marcada pela evolução tecnológica 

e inserção em um mundo moderno, requer que a sociedade 

como um todo reflita sobre as mudanças e transformações que 

vem atravessando e quase sempre como agentes ativos desse 

processo, obrigando uma reavaliação sobre como conduzir a 

educação visto que é por meio dessa que se forma para a 

cidadania.  

Nesse sentido, os ensinamentos a respeito do cultivo e 

cuidado com plantas com inteiração entre acadêmicos e 

discentes do ensino básico e especial é um espaço 

privilegiado para alinhamento de um trabalho que demonstra 

a função da universidade fora da instituição em prol de 
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educação ambiental e valorização da vida e da qualidade de 

vida no planeta (HERNÁDEZ, 1998).  

Na figura 04 verifica-se a lateral do parque com a grama 

já verde e a parte mais central uma ação resultante do trabalho 

da extensão universitária que em sua função social, 

compartilha com a sociedade saberes produzidos no espaço 

acadêmico.  
Figura 04. Término do plantio das gramas. 

 
Fonte: Obtido pelos autores. 

 

A participação dos envolvidos no projeto foi idealizada 

como forma de se promover a cultura do trabalho em grupo e 

da preservação do meio ambiente, conforme pode ser notado 

nas figuras 1, 2, 3 e 4. Foi um trabalho que levou em 

consideração a vivência cotidiana escolar dos discentes 

envolvidos que tiveram a oportunidade de formar conceitos, 

valores e reflexões críticas, aprendendo intervir na realidade 

existente e melhorar seu entorno e daqueles que com eles 

convivem dentro e fora da escola. Assim, Brandão (1995) 

ensinar que: 
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a cultura precisa ser capaz de produzir significados, 

provocar sentimentos individuais e coletivos, criar 

disposições à ação e estabelecer formas de experiência 

coletiva da vida e de reflexões sobre seu valor. A cultura é 

um processo de construção social da história de vida das 

pessoas, das sociedades dos povos e até mesmo das nações 

(BRANDÃO, 1995, p. 85).  

Compartilhando da premissa de Brandão (1995) vê-se 

que cultura é um processo, uma construção social e se faz útil 

para acadêmicos, alunos de escolares regulares e especiais, 

bem como a sociedade em geral ajudando de modo efetivo na 

construção de uma cidadania plena capaz de promover 

respeito e cuidado com a vida no meio ambiente.  

O trabalho possibilitou a realização de ações que vão 

além da sala de aula de aula modificando a dinâmica e 

proporcionando experiências diferenciadas por meio de 

estratégias para que os alunos aprendam de forma criativa e 

interessante fazendo com que os participantes se tornassem 

sujeitos ativos na pesquisa.  

 

Considerações Finais 

A oficina pedagógica de jardinagem que teve como 

objetivo propiciar aos discentes com necessidades especiais a 

participarem ludicamente das atividades propostas 

demonstrou ser uma ação que desperta o interesse para cuidar 

do meio ambiente.   

Através da oficina de jardinagem os alunos 

participantes demonstraram habilidades e competências para 

atuarem em uma atividade de jardinagem fora da escola. 

Adquiriram responsabilidade e respeito com o meio escolar, 

com o ambiente e com o relacionamento entre colegas. E para 

os acadêmicos observou-se uma troca de saberes 
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socializando-os e construindo novos conhecimentos. 

Projetos extensionistas universitários são bem vistos 

pela comunidade. Houve ganho para os envolvidos no 

projeto, inclusive para as famílias dos alunos da APAE, 

porque estes puderam estender seu aprendizado até ao seu lar. 

Esta atividade insere-se no tripé ensino, pesquisa e extensão 

e se torna relevante por inserir-se também nas políticas 

públicas de inclusão social. 
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CUIDANDO DE CUIDADORES: UM OLHAR 

SOBRE AQUELES QUE CUIDAM6 
 

 
Ilca Maciel Capeluppi 

Carolina Morais Faria 

Gabriela Cardoso Maciel 

 

Introdução 

A proposta de desenvolver um trabalho de extensão na 

Associação de Voluntários de Combate ao Câncer (AVCC) 

de Santa Vitória/MG surgiu por meio de um questionamento 

sobre a necessidade de um psicólogo para auxiliar a 

instituição, já que é um local onde muitas pessoas em 

adoecimento físico buscam auxílio. É evidente que as 

dificuldades acometidas pelo adoecimento provocam 

angústia e sofrimento psíquico, pois sabemos que, quando 

uma pessoa desenvolve alguma doença grave, ela não apenas 

sofre fisicamente, mas há uma alteração em termos de rotina 

e relacionamentos que podem provocar um sofrimento muito 

maior do que o desencadeado pela disfunção de algum órgão. 

Tais evidências justificam a necessidade do apoio de um 

profissional da psicologia para a instituição. 

A partir daí a AVCC se mobilizou e procurou uma 

discente do curso de psicologia, para que a mesma 

desenvolvesse um projeto de apoio. Sendo assim, nos meses 

de setembro, outubro e novembro de 2014 e março e abril de 

2015, essa discente participou de várias atividades 

desenvolvidas por um grupo de voluntárias, especificamente 

                                                           
6Trabalho financiado pelo Programa Institucional de Apoio à Extensão da 

Universidade do Estado de Minas Gerais (PAEx/UEMG). 
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sobre o “outubro rosa” e o “novembro azul”, prevenção do 

câncer de mama e do câncer de próstata a fim de conhecer os 

objetivos da instituição, os seus colaboradores e as atividades 

promovidas pela mesma. 

Observou-se na época que a AVCC já contava com um 

grupo de voluntárias do sexo feminino, com cerca de 20 a 30 

integrantes que se reuniam semanalmente para confeccionar 

produtos artesanais e alimentícios com o intuito de arrecadar 

fundos para as despesas financeiras relacionadas ao 

tratamento da doença. Identificou-se que o principal objetivo 

da AVCC é "prestar serviço voluntário gratuito aos 

portadores de câncer que fazem tratamento nos Hospitais 

especializados em Barretos- SP e nos alojamentos e nas 

residências particulares". 

Posteriormente, outra discente se juntou a elas, sendo 

bem recebida por todas. Através desse contato, foi feita uma 

análise institucional, sendo observada a dinâmica das 

relações, a dificuldade de interação por parte de alguns 

membros, a motivação para se tornar um voluntário, assim 

como as dificuldades pessoais de cada, como a somatização. 

Percebeu-se que muitas dessas dificuldades diagnosticadas 

pela análise institucional, atrapalhavam o desempenho e a 

realização de algumas atividades desempenhadas pela 

AVCC. 

A partir dessas constatações, foi possível compreender 

melhor a demanda da instituição, foi visto a necessidade de 

fazer um trabalho direcionado às voluntárias, para que 

pudessem se organizar melhor, aperfeiçoando os trabalhos 

que já eram realizados e voltar a realizar outros, que tiveram 

que ser interrompidos devido às disfuncionalidades do grupo, 

como as visitas aos pacientes e o grupo com os pacientes 

homens. 
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Então foi levada a AVCC, a proposta de formar um 

grupo de apoio às voluntárias com o objetivo de proporcionar-

lhes uma escuta mais direcionada, uma forma de contato que 

levasse a um autoconhecimento mais desenvolvido, que 

buscasse formas de enfrentar suas dificuldades de uma 

maneira mais terapêutica. A proposta foi aceita por elas e pela 

coordenadora da instituição. 

As pessoas reunidas em torno de uma situação comum 

sentem-se imediatamente identificadas, unidas umas às 

outras. Compartilham das mesmas angústias e das mesmas 

esperanças, das mesmas limitações e discriminações, das 

mesmas prescrições e recomendações. A possibilidade de 

se encontrarem regularmente e o estímulo às trocas 

afetuosas, por meio da criação e da manutenção de vínculos 

interpessoais, complementam o clima de coesão e apoio que 

as pessoas necessitam para o enfrentamento de suas mazelas 

(CAMPOS, 2000, p. 124).  

Ademais, ainda segundo Campos (2000) p. 124: o 

grupo de apoio funciona dentro de uma dinâmica de coesão 

grupal (ou suporte social), com constância, carinho, cuidado 

e comunicação precisa e franca, empresta ao indivíduo 

subsídio para reestruturar seu self, sua individualidade. 

O ato de cuidar é um comportamento muito encontrado 

em várias situações da vida. Desde o cuidar do bebê 

dependente e indefeso nas situações cotidianas, durante o 

desenvolvimento com necessidades variadas e até na vida 

adulta, quando uma pessoa precisa de alguém que lhe dê 

atenção específica, seja por motivo de doença ou no período 

da velhice, em que já não consegue manter-se sozinha em 

todas as tarefas. Lacerda e Costenaro (2013, p.3) ressaltam 

que cuidamos o tempo todo e de todos, por isso podemos 

perceber manifestações de cuidados nas mínimas coisas: um 
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ouvir mais atento, olhar mais caridoso, uma explicação sem 

pressa, uma necessidade atendida. Perceber o outro como ele 

é, com seu potencial produtivo e suas limitações, como se 

mostra ao outro muitas vezes, tentando não demonstrar suas 

dores, suas particularidades. 

No entanto, esse contato tão próximo pode levar as 

pessoas envolvidas a apresentarem sentimentos diversos e 

contraditórios como raiva, angústia, cansaço, preocupação, 

irritação, medo da morte e outros. O indivíduo que está 

cuidando pode ter sentimentos pela pessoa cuidada, que se 

misturam aos seus e, às vezes, não percebe. 

O desejo de ser cuidado também é real e para que a 

vontade de cuidar não fique enfraquecida, é necessário que 

isso aconteça. É imprescindível entender os seus próprios 

sentimentos e aceitá-los. Por isso um grupo de apoio é 

importante, pois é o local mais seguro onde a pessoa poderá 

identificá-los e reconhecê-los e assim, sentir-se acolhida. 

Outro objetivo do grupo é a conversa com outros cuidadores 

para trocar experiências, buscando alternativas (BECKER, 

2004). 

Como o cuidador desenvolve um trabalho mais 

assistencial, muitas vezes sente-se despreparado para 

conviver com alguns aspectos que fazem parte da doença, no 

caso o câncer. Os sentimentos e emoções da pessoa a ser 

cuidada surgem como um “espelho” de suas dificuldades 

provocando conflitos e, não raro, levando a somatizações. 

Ser voluntário envolve uma relação de pessoa a pessoa, 

uma oportunidade de fazer amigos e conhecer outras 

realidades. Ele doa sua energia e ganha o contato humano com 

a convivência com indivíduos diferentes. Sua ação contribui 

para ajudar pessoas em dificuldade e melhorar sua qualidade 

de vida. Dentre suas ações, participa de campanhas para 
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arrecadação de cestas básicas, transporte, remédios; faz 

visitas sempre disseminando os métodos de prevenção e 

acompanhando o bem-estar do portador de alguma doença 

(GUIA PRÁTICO, 2009). 

Ligia Py (2004) comentando sobre ser voluntário, 

remete-nos ao pensamento de que a maior dificuldade parece 

consistir no contato com os pacientes; o cuidar aparece como 

um momento de extrema autoexigência quando seus 

sentimentos aparecem em conflito fazendo com que duvidem 

de sua capacidade. 

Um fator terapêutico presente e subjacente a qualquer 

tipo de intervenção do grupo terapeuta (neste caso pelo 

coordenador ou facilitador do grupo) é o que pode ser 

proporcionado pela interrelação estabelecida entre ele e os 

componentes do grupo e desses entre si. O vínculo 

interpessoal permanece como o agente terapêutico primordial 

em qualquer forma de psicoterapia. Sem ele ou quando ele 

está, por qualquer razão, bloqueado, as intervenções, por mais 

adequadas e corretas que sejam do ponto de vista da teoria, 

serão terapeuticamente ineficientes (OSÓRIO, 2013, p. 141). 

O grupo de apoio teve como objetivo proporcionar um 

espaço adequado para que as percepções pudessem acontecer: 

as autopercepções e a percepção do outro. 

Almejando agregar novos conhecimentos a esta 

temática, tomamos como objetivos propostos para esse 

estudo: relatar uma experiência de grupo de apoio com 

cuidadores de pacientes portadores de câncer e identificar os 

resultados do projeto de extensão Cuidados sócio - afetivos 

em busca da reestruturação do ego desenvolvido na AVCC 

de Santa Vitória no ano de 2015.  

Entendemos que esse estudo se justifica pela carência 

de trabalhos que discutam essa temática, que traz grandes 
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contribuições para o melhor desenvolvimento de projetos 

voluntários realizados por instituições de combate ao câncer, 

beneficiando de forma indireta os pacientes. 

 

Desenvolvimento  

Por meio de contatos com a coordenação da AVCC 

Santa Vitória, obteve-se conhecimento dos princípios e 

normas institucionais, do espaço físico, do público alvo para 

atendimento e da participação e atividades desenvolvidas 

pelas voluntárias. A esse material colhido através da Análise 

Institucional juntou-se as percepções das alunas em seus 

contatos com as voluntárias, levando à constatação de que a 

necessidade primeira era o atendimento a elas para que se 

sentissem em condições de realmente cuidar e atender o 

portador de câncer. 

O 1º passo assim que formado o grupo, homogêneo e 

definidos seus objetivos, foi o desenvolvimento de um 

contrato grupal referente ao conjunto de limites e regras que 

pudessem contribuir para o bom desenvolvimento dos 

encontros (respeito aos horários, às individualidades, ao 

sigilo). 

O cronograma seguiu o planejado, sendo trabalhados 

diversos temas, modificados apenas segundo as necessidades 

da própria instituição. As alunas elaboravam um relatório 

depois de cada encontro do grupo. Semanalmente havia a 

supervisão com a coordenadora do projeto para 

acompanhamento: dificuldades encontradas, sugestões de 

atividades, objetivos importantes “leitura terapêutica” do 

funcionamento do grupo, avaliação dos encontros. 

Para o desenvolvimento de algumas atividades foram 

utilizadas folhas A4, papel cartão, EVA, cola, canetas de 
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diversas cores, tesouras e revistas. Os custos com os materiais 

de consumo utilizados tanto para as dinâmicas quanto para as 

apresentações (confecção de pôster) foram assumidos pelas 

alunas participantes do projeto. 

Os encontros foram realizados uma vez por semana, na 

sede da Instituição, com duração média de 1h. 30m, e a 

presença variava entre 15 a 20 voluntárias em cada vez. O 

tema discutido era trazido por elas verbalmente ou expressado 

pelas emoções, eram discutidos assuntos que envolviam a 

vida e o cotidiano das voluntárias, aspectos que as 

incomodavam e afetavam sua interação no grupo, pois sabe-

se que quando não estamos bem com nós mesmos nossa 

relação com o outro e o desempenho das atividades que 

realizamos também é afetado.   

As coordenadoras do grupo (as estudantes de 

Psicologia) estimulavam as falas e as emoções reprimidas 

através de técnicas elaboradas para grupos, com abordagens 

variadas (psicodrama, dinâmica de grupo) de acordo com a 

situação do momento: técnica de pintura, colagem, dança, 

dramatizações que depois de vivenciadas eram processadas e 

generalizadas para as diversas situações. Ficou clara a 

importância da participação de cada integrante no grupo 

quando a dificuldade de um membro, ao ser manifestada, 

servia de identificação e posterior enquadramento para os 

outros membros. Essa identificação muitas vezes incentivava 

um outro integrante a se expressar também, o que 

proporcionava um ambiente acolhedor e os assuntos trazidos 

eram discutidos com o objetivo de compreensão e não de 

julgamento.  

A figura 1 ilustra uma das dinâmicas realizadas com as 

voluntárias, a qual consistia em estimular que participantes se 

imaginassem indo colher laranjas.Foram pontuadas as 
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dificuldades que encontrariam nesse caminho e como 

resolveriam esses estorvos.Depois de encontrarem soluções 

para os obstáculos encontrados no caminho, puderam 

fantasiar a conquista de colher as laranjas, e no final cada uma 

pode expressar o sentimento que a dinâmica lhe causou. 

 
Figura 1: Dinâmica realizada com as voluntárias da AVCC.  

 
FONTE: Obtido pelas autoras Carolina Morais e 

Gabriela Maciel. 

 Foto de: Carolina Morais Faria. 
 

Os resultados foram observados através das mudanças 

nos comportamentos das voluntárias, à medida que foram 

percebendo o comprometimento das alunas coma instituição, 

elas passaram a confiar mais no trabalho proposto, 

frequentando o grupo e incentivando outras voluntárias a 

participarem do mesmo. Foi percebido que o momento em 

que se reuniam para participar do grupo de apoio se tornou 

uma ocasião de relaxamento em que puderam ver a 

importância de olhar para si e de tirarem um tempo para 
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cuidarem delas mesmas.E como esse momento fazia bem para 

o ego, pois ali muitas tensões eram descarregadas, o que fazia 

com que saíssem mais relaxadas. O fortalecimento das 

relações grupais, consequência do desenvolvimento dos 

vínculos pessoais, foi possível à medida que as próprias 

dificuldades foram sendo percebidas e enfrentadas.  

O caráter terapêutico do grupo manifestou-se através 

das atividades elaboradas para os pacientes portadores de 

câncer, desenvolvidas com mais alegria e espontaneidade. 

Voltar a fazer essas atividades com os pacientes era uma das 

maiores vontades do grupo, pois elas sabiam o quanto aquelas 

ações eram benéficas para os pacientes.Ao longo da 

participação no grupo, elas puderam encontrar meios para se 

organizarem e voltarem a desempenhar essas atividades.  

A prática “roda de viola” é um exemplo; encontro 

organizado 2 vezes ao mês na sede da instituição, aberto para 

pacientes e comunidade participarem. Outros momentos 

também despertaram interesse, mas as relações entre todos e 

a satisfação demonstrada foram os brindes reais para a equipe 

organizadora.  Os diagnósticos de doenças enfim confirmadas 

e tratadas foram mais um dos resultados verbalizados.  

Nos contatos anteriores ao início do projeto, o grupo 

sugeriu criarem um símbolo e, com a participação de todos 

que desenharam, escolheram o girassol, criado por uma delas, 

explicando que o seu movimento em direção à luz, refletia o 

movimento delas “buscando o seu espaço como pessoas 

merecedoras de serem felizes”. Assim o girassol acompanhou 

todos os documentos de divulgação do projeto. 

A figura 2 ilustra o encontro em que foi desenvolvido 

o grupo “roda de viola” com as voluntárias e os pacientes da 

instituição. 
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Figura 2: Roda de Viola com voluntárias e 

pacientes da AVCC Santa Vitória/MG. 

 
FONTE: obtida pelas autoras Carolina Morais e Gabriela Maciel. 

 Foto de: Carolina Morais Faria. 

A figura 3 mostra o desenho de um girassol feito por 

umas das voluntárias da AVCC. 
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Figura 3: Desenho feito por 

uma das voluntárias da AVCC 

 
FONTE: Obtido por Maria 

(voluntaria da instituição)  

Foto de: Carolina Morais 

Faria 

Por estarem no 4º ano do curso, as alunas conheciam de 

forma mais aprofundada as teorias psicológicas e 

participavam de estágio profissionalizante com atendimento 

individual. Esses estudos permitiram ainda mais o 

entendimento das pessoas participantes do grupo com a sua 

individualidade e na relação com os outros. A intensa 

participação, a busca pela compreensão do próximo, o 

desenvolvimento da “escuta”, fundamental em um processo 

terapêutico, foram desenvolvidos durante o ano. Nos contatos 

semanais, através da supervisão e também em vários outros 

momentos foi possível observar as suas percepções apuradas 

das necessidades do grupo favorecendo o processo de 

acolhimento. As verbalizações das participantes, durante e no 

final do projeto, mostram o significado do comportamento 

profissional apresentado por elas. O interesse, o 

comprometimento e o estudo constante foram pontos 

importantes para sua formação.  
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Há, no entanto,um fator terapêutico presente e subjacente a 

qualquer tipo de intervenção do grupoterapeuta e que é 

proporcionado pela inter-relação estabelecida entre ele e os 

componentes do grupo e desses entre si. O vínculo 

interpessoal permanece como o agente terapêutico 

primordial em qualquer forma de psicoterapia. Sem ele ou 

quando ele está, por qualquer razão, bloqueado, as 

intervenções, por mais adequadas e corretas que sejam do 

ponto de vista da teoria em pauta, serão terapeuticamente 

ineficientes (OSÓRIO, 2013, p. 141). 

 

Considerações Finais 

O processo de desenvolvimento do grupo mostrou o 

aprofundamento do autoconhecimento e, 

consequentemente,beneficiou as relações.À medida em que 

as pessoas foram percebendo e identificando suas 

dificuldades favorecia o “desarme” nos seus 

contatos,proporcionando aproximações mais verdadeiras. 

Passar de uma linguagem a outra, assim como de um 

trabalho de argila para a palavra, de um desenho para a 

conversa, é como passar de uma língua a outra, aprendendo 

as suas sutilezas e possibilidades. Quando a técnica envolve 

um esforço de comunicação ou de reflexão também leva a 

perceber ângulos não cristalizados no cotidiano e a abertura 

para o processo dialógico. Mas, vemos, então, que a grande 

questão é o processo dialógico e não a técnica em si 

(AFONSO, 2003, p. 161). 

Quando a espontaneidade foi se tornando presente, as 

pessoas conseguiam falar sobre seus sentimentos; isso 

permitia perceber situações ainda não conhecidas ou 

valorizadas; e as dificuldades apareciam como mais possíveis 

de serem enfrentadas. Assim é o processo dialógico que leva 

às mudanças. 
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Importante ressaltar a vantagem no atendimento ao 

grupo realizado por uma dupla de alunas: há um complemento 

no seu papel pelas características de cada uma, pela atenção 

distribuída, pelas identificações possíveis e um olhar 

diferenciado no acompanhamento das voluntárias. Dois 

olhares observavam o grupo e suas manifestações e, assim, a 

compreensão da dinâmica grupal e de cada integrante, sobre 

como ele existia no grupo e para o mesmo tornou-se mais rica, 

e com mais possibilidades de intervenções. 

O ato de se cuidar não é um aspecto muito encontrado 

na literatura específica desse tema. A importância de cuidar 

de si em todos os aspectos favorecendo a própria saúde como 

requisito primordial para o cuidar do outro, parece cada vez 

mais importante para o desenvolvimento desse papel.  

Spagnol e colaboradores (2013) afirmam:  

Uma maneira sensível de cuidar dos cuidadores nos remete 

à necessidade de nos apropriarmos do cuidado de nós 

mesmos como algo imperativo para a vida: o resgate de 

nossa integridade física, mental e espiritual em nosso 

cotidiano de trabalho. Somando-se a isso, o ser humano 

necessita desenvolver habilidades para constituir relações 

empáticas, pois é nesse momento que ele estabelece 

ressonância com outros corpos vivos. Envolver-se com 

alguém e relacionar-se de uma maneira significante e 

sensível é uma forma de solicitude que revela compreensão 

com o outro.  

Compreender o outro, olhá-lo e mergulhar em seu vivido, 

nos fala de uma relação empática, pautada em uma ordem 

mais orgânica e menos mecanicista, valorizar o vivido e a 

subjetividade do sujeito (SPAGNOLet al, 2013, p. 161). 

Há uma limitada contribuição dessa prática da 

psicologia nos referenciais disponíveis na literatura, muito 

aquém de outras áreas. E esse estudo produziu conhecimentos 
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que podem ser mostrados aos interessados nessa área de 

estudo, e também beneficiar instituições que pratiquem o 

trabalho voluntário, pois foi comprovada a importância de 

cuidar daquele que cuida, para que possa ter estrutura 

psicológica para lidar com a dor do outro e saber ajudá-lo a 

aliviá-la. O conhecimento teórico da doença e de suas 

particularidades mostrou-se benéfico quando associado ao 

autoconhecimento.  
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Introdução  

Este artigo de extensão teve sua origem em um trabalho 

de pesquisa, denominado: Poesia – um estudo sobre a 

aplicação do gênero na cidade de Ituiutaba-MG, orientado 

por mim e desenvolvido pela acadêmica Elciene Maria 

Campos. A partir desse estudo detectamos o despreparo do 

educador no que diz respeito ao ensino da poesia. Lembremos 

que em se tratando de crianças “(...) a poesia pode estar em 

poemas ou de maneira genérica na Literatura Infantil 

(estórias, mitos, lendas, contos, teatro, fábulas, etc.), textos 

criados pela imaginação poética, ao nível da mente infantil” 

(COELHO1991, p.228).  

Com a pesquisa verificamos que o problema maior não 

está somente na quantidade pequena de vezes em que o 

gênero é trabalhado, mas no procedimento didático utilizado 

pelo professor. A maioria dos docentes traz arraigadas em 

seus métodos, ideologias vigentes em épocas remotas, 

tratando o ato de ensinar de maneira conservadora, utilizando 

a poesia como pretexto para transmissão de valores. Em 

outras palavras, o gênero é exercitado no sentido de contribuir 

para formar o futuro cidadão, deixando de lado a literariedade 

do texto. Mas, para melhor entendermos esse processo é 
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necessário fazermos um percurso sobre o que se esperava do 

ensino de Literatura Infantil. 

Nas décadas de 30/40, houve inúmeras reformas 

educacionais dentre elas a decretação da Lei Orgânica do 

Ensino Primário e a Lei Orgânica do Ensino Normal (Decreto 

Capanema de janeiro/1946). Essas modificações tinham o 

objetivo de propiciar uma base comum aos diferentes graus e 

tipos de ensino. Dentro dos parâmetros dessas leis, o “ensino 

primário era, pois, enfatizado em seu poder de formar o 

cidadão, - o indivíduo preparado para cooperar com a 

comunidade social e com os ideais cívicos, em função do 

progresso e unidade nacional” (COELHO1985, p.203). 

Seguindo essa ideologia, evidentemente que a produção 

literária passou a se preocupar com a formação pragmática da 

criança, deixando de lado o lúdico, a fantasia; ou seja, o 

literário cede lugar ao pedagógico. Nos anos 40 até os contos 

de fadas ou maravilhosos foram perseguidos por serem 

considerados propagadores de “mentiras”, falsificadores da 

realidade. No intuito de moldar as crianças, incentivava-se 

através dos textos a obediência, os bons sentimentos pátrios, 

filiais, fraternais, enfim, o que deveria ser tratado como arte, 

era exercitado pragmaticamente com fins didáticos, inclusive 

para reforçar o poder da época. Entretanto, havia exceções, 

principalmente no que diz respeito ao processo artístico, isto 

é, nem toda produção literária infantil era medíocre. Porém, 

prevalecia “(...) uma linguagem edulcorada e artificial: com 

diminutivos (sem justificativa); descrições de paisagens 

puramente livrescas, estereotipadas; repetições de clichês e 

lugares comuns, sem nenhum dinamismo lúdico” (COELHO 

1985, p.204). Evidentemente que se o produto deveria 

obedecer aos padrões sociais e educacionais da época, o 
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professor consequentemente tinha a função de endossar a 

transmissão desses valores pela Literatura. 

É só nos anos 70 que ocorre uma relevante evolução em 

relação à produção literária para crianças. A literatura 

confiante, segura do tempo anterior é substituída por uma 

literatura inquieta, questionadora, que “põe em causa as 

relações convencionais existentes entre a criança e o mundo 

em que ela vive; questionando também os valores sobre os 

quais nossa sociedade está assentada” (COELHO1985, 

p.214).  Portanto, as novas produções tencionam preparar a 

criança a descobrir algo à sua volta, a experimentar 

criticamente a realidade que a cerca.  

Contudo, a inovação produtora proveniente das 

reformas curriculares e estruturais não teve real equivalência 

no que se refere à prática na sala de aula. Em 1985, Nelly 

Novaes Coelho em livro intitulado Panorama histórico da 

literatura infantil/juvenil, já refletia sobre o despreparo do 

corpo docente: “(...) nosso sistema de ensino continua em 

caos, necessitando urgentemente, (...) de docentes ou 

orientadores mais bem preparados, competentes e conscientes 

de contemporaneidade e suas novas exigências” (p.215). 

Quase trinta anos se passaram e pela pesquisa realizada por 

nós sobre a aplicação do gênero em Ituiutaba quase nada 

mudou. Os professores tanto de escolas municipais, quanto 

estaduais ou particulares, utilizam a poesia para trabalhar 

gramática (é comum, por exemplo, pedirem aos alunos que 

sublinhem os verbos ou os substantivos dos versos), ensinar 

hábitos higiênicos, comemorar datas cívicas, enfim tudo 

aquilo que se despreza em um ponto de vista educacional 

enriquecedor e contemporâneo. Esses procedimentos não 

contribuem para a compreensão do texto e muito menos para 

o desenvolvimento cultural dos discentes. Além do mais são 
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responsáveis pela crescente antipatia pelo literário. É preciso 

lembrar ainda que a socialização da criança deve ser feita sob 

novas bases e não veiculada por poemas. 

É necessário conscientizar o docente sobre a própria 

natureza da poesia: “a de ser uma atividade do espírito 

humano, que se expressa através da palavra ligada ao canto e 

que pertence mais à área da intuição (fonte de criatividade) do 

que à razão” (COELHO1991, p.228). Ainda segundo 

COELHO (1991):  

Já foi provado, psicologicamente, que na poesia infantil o 

som deve entrar como significação inerente à matéria 

poética. É através dele que se dará a iniciação poética. Tal 

como faz a música, essa poesia precisa apelar para o ouvido 

da criança. O som das palavras em si deve lhe dar prazer, 

independente do que estas signifiquem como pensamento. 

Este crescerá em importância, com o gradativo convívio da 

criança com o texto poético (...) e também em função de seu 

crescimento cultural (p.209). 

A rigor, o que percebemos é que o gosto pela leitura 

deve começar desde cedo, através da valorização da 

sensibilidade infantil que é algo genuíno na criança. Há 

muitos textos bons para o professor trabalhar, às vezes eles 

até acertam nas escolhas. Porém, no momento de execução da 

aula, deixa de lado a criatividade, o exercício com o lúdico e 

prioriza o racional, o mecânico, fazendo com que muitas 

crianças percam o interesse pelo literário, que acaba se 

tornando uma tarefa chata, ao invés de um encontro mágico, 

com elas mesmas e com o outro representado implicitamente 

na poesia. A partir dessa conscientização pelo docente, é 

urgente que se modifique o tratamento dado ao gênero na sala 

de aula. Daí a importância do nosso projeto de ensino e 

extensão. Acreditamos que foi de suma importância a 
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realização dele já que como ficou claro, há a rápida 

necessidade de se fazer algo para transformar a realidade 

atual, fazendo com que nossa região seja modelo em ensino 

de Literatura Infantil. Além do mais, a concretização desse 

estudo prova a responsabilidade da Universidade em relação 

aos alunos egressos. Isso porque a disciplina Literatura 

Infanto/Juvenil nas grades do Ensino Superior, não só na 

nossa Instituição, é recente. Além do mais, como observa a 

professora Cátia Toledo (2002):  

A redução da carga horária dos cursos, a obrigatoriedade de 

um curso superior a todos os professores do Ensino 

Fundamental, fizeram com que a literatura infanto-juvenil 

ficasse restrita, quando muito, aos cursos de Pedagogia, que 

atendem aos professores das primeiras séries, tornada uma 

disciplina da Educação, ministrada por professores dessa 

área e não mais no curso de Letras. Essa mudança, (...) 

trouxe, para a leitura de modo geral, consequências 

desastrosas (p.31).  

Em nossa Instituição a disciplina foi incluída no Curso 

de Letras em 2002; já no Curso de Pedagogia foi inserida em 

2009. O problema é que grande parte dos professores que 

atuam no ensino fundamental possuem a formação de 

pedagogos e, como tais, não tiveram a disciplina específica 

que os capacitaria melhor para trabalhar com o texto 

literariamente.  

Foram objetivos do nosso projeto: conscientizar os 

professores do ensino fundamental da evolução histórica e das 

mudanças sofridas em relação aos valores agregados às obras 

literárias; incentivar uma postura dinâmica e lúdica por parte 

dos docentes, capacitando-os a realizarem aulas 

estimuladoras. E, por fim, desenvolver, através do curso 
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oferecido, o prazer tanto do professor quanto do aluno no que 

diz respeito ao convívio com o literário. 

A rigor, o que pretendíamos foi levar a esses 

profissionais da educação um curso de atualização sobre o 

ensino da Literatura Infanto-Juvenil.  

 

Desenvolvimento 

Em um primeiro momento organizamos o material a ser 

trabalhado com as professoras. Este foi constituído de uma 

parte teórica cujo objetivo era conscientizar o docente da 

natureza da literatura infantil e do tratamento especial que 

deve ser dado a ela. Na parte prática foram desenvolvidas 

diversas atividades que serviram para demonstrar o melhor 

caminho a ser percorrido pelo professor para alcançar aulas 

motivadoras, instigantes e realmente relevantes para a 

criança. Após essas fases teóricas e prático-demonstrativas 

realizadas pelas acadêmicas, os participantes do curso, em 

grupos, propuseram atividades que foram demonstradas com 

os demais colegas através da realização de aulas práticas. 

Participaram desse projeto as escolas envolvidas no trabalho 

desenvolvido no projeto de pesquisa tratado no início desse 

artigo. Isso porque um dos objetivos desse trabalho foi dar 

continuidade ao que foi realizado anteriormente. Em uma 

tentativa de complementar o processo, não apenas detectando 

o problema, mas tentando solucioná-lo. 

Basicamente o projeto teve os seguintes passos: 

1- Organização do material teórico e prático. 

2- Realização das atividades preparadas. 

3- Verificação dos objetivos propostos a partir de 

atividades realizadas pelos próprios docentes participantes. 
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Para a realização do projeto de intervenção foram 

planejados alguns encontros sendo primeiramente, como já 

dissemos, para o desenvolvimento das ações teóricas e em 

seguida as práticas.  

As atividades práticas foram aplicadas no saguão da 

UEMG, bloco C, tendo em vista a necessidade de um espaço 

mais amplo. Lá trabalhamos poemas de Vinícius de Moraes, 

como por exemplo, “O relógio”, em que exercitamos 

atividades lúdicas utilizando o corpo para realizar 

movimentos diferentes, dentro da marcação temporal da 

música, tocada no violão, imitando o ritmo do relógio (em 

uma grande roda).  As participantes tinham liberdade para 

executar o compasso da música da forma que quisessem: 

umas estalavam os dedos, outras batiam palmas; outras as 

pernas; etc. Esse momento foi muito marcante porque 

oportunizou às professoras vivenciarem instantes de plena 

liberdade, e, sobretudo, prazer. A alegria com que executaram 

as ações revelou esses sentimentos e elas mesmas afirmaram 

que usariam o método nas suas aulas. Em seguida foram 

colocados à disposição delas diversos materiais (papéis 

coloridos, cola, canetinhas, lápis de cor, giz de cera, tinta 

guache, tesoura, revista, jornais, retalhos de tecidos, e outros) 

para que elas, livremente, colocassem no papel, de maneira 

lúdica, sua interpretação do poema. O resultado desta 

atividade foram desenhos, colagens, pinturas, enfim 

produções criativas relacionadas ao tema do poema. 

Trabalhamos ainda com a poesia “Leilão de jardim”, de 

Cecília Meireles. Inicialmente procuramos instigar as 

participantes com comentários e perguntas relativas ao 

assunto, como: o que é um leilão? O que vocês gostariam de 

leiloar? Qual jardim conhecem? O que tem no jardim? Enfim, 

questionamentos relacionados ao poema ditos de maneira 
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informal, para que as participantes pudessem se sentir à 

vontade, colaborando como se fossem crianças. Após esse 

momento, fizemos a leitura do poema e em seguida, demos 

início a atividade que constituía em explorar, por meio de 

diferentes objetos (bonecas, roupas, carrinhos, quadros, 

panelinhas, bichos de pelúcia, flores, etc.) colocados em uma 

caixa enfeitada com diversas cores, a dramatização do texto e 

a ludicidade através da brincadeira. Essa atividade propiciou 

a criação de vários outros poemas a partir do de Cecília 

Meireles. Foi importante porque houve uma desmistificação 

em relação à elaboração do texto poético como também 

notamos a satisfação e alegria em participar da atividade.  

Aconteceram outras ações semelhantes, porém, 

escolhemos essas duas para representar o que foi a parte 

prática do nosso projeto. 

 

Considerações Finais 

Com o desenvolvimento das atividades percebemos o 

crescimento das bolsistas, envolvidas no projeto, que 

puderam aproveitar e aperfeiçoar os conhecimentos advindos 

das aulas de Literatura Infanto-Juvenil, na Graduação; o que 

configura a interface do trabalho com o ensino também. Além 

disso, as professoras das escolas envolvidas demonstraram 

uma grande satisfação com a execução das ações. 

Participaram ativamente tanto das aulas teóricas quanto das 

práticas. Utilizamos diversas estratégias, dentre elas: 

atividades com música (com a utilização de violão), em que 

usamos poesias de Vinícius de Moraes, Cecília Meireles e 

outros; recortes; colagem; dramatização. Enfim, a rigor foi 

um trabalho prazeroso e importante que nasceu de uma 

pesquisa, culminando com uma ação extensionista de caráter 

de ensino que cumpriu uma necessidade local. Ou seja, 
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percebemos o problema a partir da pesquisa realizada nas 

escolas e minimizamos a situação levando informações 

necessárias para que as docentes pudessem refletir e atualizar 

sobre sua prática pedagógica no que se refere às aulas de 

Literatura Infanto-Juvenil.  
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Introdução 

A questão ambiental é um tema amplamente debatido 

pelos órgãos administrativos públicos, em todos os meios da 

sociedade, e em todo o mundo. O meio ambiente sofre com 

as ações antrópicas e é degradado constantemente, 

posicionando-se distante do ambiente equilibrado a que todos 

têm direito. A Educação Ambiental (EA) constitui processos 

formativo e informativo dos indivíduos, que orientam, 

possivelmente, para o único caminho pelo qual a humanidade 

pode ser conduzida, a fim de alcançar nova postura, um novo 

olhar para a natureza, com ações ecologicamente conscientes. 

(CARVALHO, 2004). 

Educação Ambiental é um tema que deve ser trabalhado 

de forma interdisciplinar, em que todas as disciplinas estejam 

envolvidas, e não apenas biologia e geografia. Ela deve ser 

praticada no cotidiano dos alunos, dentro e fora da escola, 

incluindo o ambiente individual (TRAVASSOS, 2006). 

Como tema transversal deve romper os muros das escolas e 

chegar a cada indivíduo.  

Os educadores devem desenvolver uma visão holística 

quando da elaboração de projetos pedagógicos, que precisam 
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de consistência, coerência e operacionalização de atividades 

que contribuam para a preservação do ambiente, como a 

reciclagem dos resíduos sólidos, uma vez que cada recurso da 

natureza leva um tempo para ser produzido. Assim, papéis, 

metais, plásticos, vidros, dentre outros, devem ser 

sistematicamente separados. Depois, devem ser 

transformados e reutilizados para fabricação de outros 

produtos. Essas ações definem a reciclagem, um processo em 

que é possível a reutilização. Dessa forma, não é preciso 

extrair da natureza, aquilo que ela já ofereceu. Dizer não ao 

desperdício e garantir o futuro é uma bela atitude que a 

própria natureza sabiamente ensina aos seres humanos. 

(CMRR, 2008). 

Muitos são os benefícios sociais advindos da 

reciclagem A economia local pode ser beneficiada pela 

geração de empregos, e por permitir a injeção de recursos. 

Somam-se a esses benefícios que a reciclagem não requer 

altos investimentos para ser realizada pela maioria das 

empresas. (PINTO-COELHO, 2009). Vale ressaltar que a 

população mundial não para de crescer. Somente no Brasil já 

chega a mais de 206 milhões de pessoas (IBGE, 2016). 

Portanto, mais geração de resíduos. 

O destino do planeta Terra e de suas comunidades 

ecológicas deve compor o escopo na lista de prioridades. Dia-

a-dia: a água perde sua qualidade;as estações do ano 

encontram-se instáveis e a cada ano essa questão fica mais 

evidente,com o agravamento do efeito estufa; o clima chama 

a atenção pelas situações de seca em um lugar, inundações em 

outro, frio e calor em locais em que não são comuns, e 

espécies da fauna e da flora simplesmente deixam de existir. 

Essa realidade remete à necessidade urgente de 

atividades sustentáveis por todos os habitantes do planeta. De 
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acordo com Townsend, Begon e Harper (2010) uma atividade 

sustentável sinaliza para a ideia de que pode ser continuada 

ou repetida em um futuro previsível. 

Mediante ao exposto, o objetivo deste projeto de 

extensão foi o de contribuir para a formação de cidadãos 

conscientes frente à preservação ambiental, por meio de uma 

EA dinâmica, utilizando-se de algumas metodologias 

diferenciadas, como as oficinas de reciclagem, de maneira a 

melhorar a qualidade de vida e a leitura do mundo. 

 

Desenvolvimento 

O projeto foi realizado de março a dezembro de 2015 

com seis turmas de nonos anos do turno da manhã, com 

aproximadamente 200 alunos, na Escola Municipal Machado 

de Assis, localizada em Ituiutaba, Minas Gerais, Brasil. 

Foi realizado, inicialmente, um diagnóstico, com o 

intuito de perceber a vivência ambiental dos alunos, dando 

ênfase aos resíduos sólidos. Essa fase contou com as seguintes 

estratégias: aplicação de um questionário semiestruturado e 

rodas de conversa em sala de aula, para captar a percepção 

ambiental dos alunos. Posteriormente, foi desenvolvida a fase 

de conscientização, com algumas estratégias, como palestra 

informativa com uma ambientalista local, duas visitas, uma à 

Cooperativa de Reciclagem de Ituiutaba (Coopercicla) e a 

outra ao Aterro Sanitário, e uma videoteca, com dois filmes: 

A História das Coisas e Filhos do Paraíso. Ao término de cada 

filme exibido, foi feita uma roda de conversa para que 

houvesse um debate coletivo entre os alunos. Após as fases 

iniciais de diagnóstico e conscientização fizemos as 

intervenções com as oficinas de reciclagem de resíduos 

sólidos, como pets, óleo de cozinha inservível, latas de 

alumínio, filtro de café usado, jornais, papéis, papelão. Após 
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o término das oficinas, os trabalhos produzidos nas oficinas 

de reciclagem pelos alunos foram submetidos à exposição 

durante os intervalos do recreio, às demais turmas do turno da 

manhã com a finalidade de socialização dos resultados. 

As informações colhidas com o questionário foram 

apresentadas em forma de gráficos desenvolvidos no 

programa Excel, a partir do método estatístico simples e 

analisado de forma descritiva. 

As fotos das intervenções realizadas no decorrer do 

projeto foram divulgadas em uma homepage do Facebook 

para a socialização das ações, assim como um convite para 

que as pessoas pudessem refletir suas práticas ambientais.  

 
Análise dos alunos sobre a questão ambiental na Escola 

Nesse item procurou-se analisar a maneira como a 

Educação ambiental é trabalhada na escola sob a ótica dos 

alunos. Cada figura traz em seu título a pergunta apresentada 

no questionário e em seguida no gráfico são representadas as 

respostas dos alunos. 

Na aplicação do questionário relativo ao primeiro item, 

os resultados são apresentados nas (Figuras 1 e 2). 
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Figura 1- O gráfico representa a visão dos alunos quando 

responderam a seguinte pergunta: Como a educação ambiental é 

trabalhada em sua escola? 

 
Fonte: Organizado pelas autoras. 
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Figura 2- O gráfico representa a visão dos alunos quando 

responderam a seguinte pergunta: Em sua opinião, a educação 

ambiental trabalhada em sua escola? 

 
Fonte: Organizado pelas autoras. 

 
Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) foram 

elaborados pelo Ministério da Educação (MEC) com a 

finalidade de se tornarem uma referência curricular para os 

professores brasileiros, podendo ser adaptados de acordo com 

as realidades regionais ou municipais. Neles estão inseridos 

os ditos temas transversais, assuntos de grande relevância 

social que carecem ser trabalhados em todos os conteúdos. 

São temas como ética, pluralidade cultural, orientação sexual, 

saúde e meio ambiente, dentre outros. É nessa conjuntura, 

portanto, que deve ser trabalhada a Educação Ambiental. 

Segundo as orientações dos PCNs, a Educação Ambiental, 

assim como os outros temas transversais, deve ser abordada 
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de forma interdisciplinar. Porém, na prática, esse trabalho 

acaba não acontecendo. De acordo com os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs1998, p. 181): 

A preocupação em relacionar a educação com a vida do 

aluno – em seu meio, sua comunidade – não é novidade. Ela 

vem crescendo especialmente desde a década de 60 no 

Brasil. (...) Porém, a partir da década de 70, com o 

crescimento dos movimentos ambientalistas, passou-se a 

adotar explicitamente a expressão “Educação Ambiental” 

para qualificar iniciativas de universidades, escolas, 

instituições governamentais e não governamentais por meio 

das quais se busca conscientizar setores da sociedade para 

as questões ambientais. Um importante passo foi dado com 

a Constituição de 1988, quando a Educação Ambiental se 

tornou exigência a ser garantida pelos governos federal, 

estaduais e municipais (artigo 225, § 1º, VI). 

Antunes (2004) enfatiza que a prática da Educação 

Ambiental, principalmente nas escolas, tem gerado 

controvérsia e polêmica há bastante tempo. Na abordagem 

curricular aparece com um enfoque agradável e até mesmo 

interdisciplinar. Contudo, na prática é trabalhada de forma 

totalmente desarticulada e sem maiores perspectivas, 

objetivando apenas o cumprimento do calendário escolar em 

eventuais datas comemorativas, como o Dia da Água, Dia da 

Árvore, Semana do Meio Ambiente, dentre outras.Não há 

uma contextualização necessária e nem a internalização sobre 

o real entendimento da problemática ambiental no cotidiano 

das comunidades escolares. 

A realidade atual necessita de uma reflexão minuciosa 

sobre os métodos adotados no âmbito escolar que possibilitem 

um processo de transformação e uma percepção maior do 

papel do educador como mediador no desenvolvimento de 

referenciais ambientais, adotando-os como ferramenta para a 
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construção de uma prática educativa transformadora 

(LAYRARGUES et al., 2008). 

 
Práticas dos alunos referentes à reciclagem de resíduos 

Nesse item, os alunos foram indagados sobre a prática 

da realização da coleta seletiva em suas residências (Figura 

3). 

Figura 3-O gráfico evidencia a resposta dos alunos quando 

indagados pela pergunta: Em sua casa é feita a coleta seletiva? 

 
Fonte: Organizado pelas autoras. 

 

Pode-se perceber que um número considerável de 

alunos ainda não tem o hábito de participar da coletiva 

seletiva em suas residências.  
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A Coleta Seletiva é um dos principais mecanismos de 

intervenção na realidade socioambiental. Destaca-se pela 

possibilidade de mobilizar a comunidade na busca de 

alternativas para melhoria de seu ambiente de vida, 

transformando os cuidados com os resíduos, em exercício de 

cidadania, devendo ser implantada em todo e qualquer 

ambiente, seja na área educacional, profissional ou domiciliar 

(SATO, 2003). Didonet (1999) ressalta a importância da 

coleta seletiva: 

A coleta seletiva constitui processo de valorização dos 

resíduos, em que estes são selecionados e classificados na 

própria fonte geradora, visando seu reaproveitamento e 

reintrodução no ciclo produtivo (DIDONET, 1999, p.17). 

Os resíduos devem ser separados de maneira correta, 

pois através dessa ação é que se pode deixar o ambiente mais 

limpo e menos poluído. Sem contar que os resíduos 

separados, têm destinação correta. O reaproveitamento dos 

resíduos é de extrema importância, ao contrário do que se 

pensa, esses materiais tidos como inservíveis, possuem um 

enorme potencial de reaproveitamento, pois, em sua maioria, 

podem ser reciclados, preservando assim os recursos naturais 

(CERON, 2013). 

O Brasil produz cerca de 180 mil toneladas de lixo 

urbano por dia, sendo 37% de todo o lixo que vai para o aterro 

composto por resíduos secos, logo, podem ser reaproveitados; 

enquanto outros 55% são compostos de resíduos úmidos, que 

poderiam ser utilizados para compostagem. Os 8% de lixo 

restante são formados por rejeitos, sem viabilidade de 

reutilização (CERON, 2013). 

Nessa concepção Marodin e Morais (2006) afirmam 

que projetos que trabalham com a coleta seletiva nas escolas 
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são de extrema importância, porque incentivam os alunos a 

separarem os resíduos, levando esse hábito para suas casas.   

 

Estratégias utilizadas para despertar a conscientização 

dos alunos 

Para a efetivação da ação de extensão foram executadas 

algumas estratégias que buscassem despertar a 

conscientização no cenário escolar. Essas estratégias foram de 

início um debate com uma ambientalista local (Figura 4). 

 
Figura 4- Debate entre os alunos sobre a temática ambiental 

 
Fonte: Obtida pelas autoras. 

 

Considerando a relevância em se trabalhar a Educação 

Ambiental de forma eficiente, é imprescindível que se 

desenvolvam meios que possam contribuir com a 

conscientização entre professores, alunos e sociedade, uma 

vez que a escola deve proporcionar possibilidades de 

sensibilização e motivação para um envolvimento ativo dos 
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mesmos. O debate e a reflexão sobre as questões ambientais 

são indispensáveis para a tomada de uma consciência crítica 

e transformadora (MEDEIROS; RIBEIRO; FERREIRA, 

2011). 

Assim, é indispensável utilizar diversos meios 

educativos e uma ampla escala de métodos para transmitir e 

receber conhecimentos sobre o ambiente, salientando de 

modo adequado as atividades práticas e as experiências 

pessoais vivenciadas. A educação se faz pela aproximação e 

vivência da realidade pelo olhar crítico e continuo e, portanto, 

pelo processo de conscientização. Assim, é importante que se 

faça desta tomada de consciência o objetivo principal de toda 

a educação, é preciso provocar e gerar condições para que se 

crie uma atitude de reflexão crítica e comprometida com a 

ação (PELICIONI, 2004). 

Outra intervenção com o objetivo de estimular a 

conscientização entre os discentes dos 9ºs anos foi a exibição 

de dois filmes, A História das Coisas e Filhos do Paraíso 

(Figura 5). 
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Figura 5- Exibição do filme Filhos do Paraíso 

 
Fonte: Obtida pelas autoras. 

 

A adoção do cinema como veículo e ferramenta de 

ensino- aprendizagem permite realçar os aspectos culturais, 

históricos, literários e políticos, propiciando uma ótica 

completa do cinema enquanto mídia educativa. Os filmes, 

além de serem excelentes ferramentas para o incremento de 

conteúdos científicos escolares, podem ser usados em estudos 

e atividades de Educação Ambiental (RAUBER; SANTOS; 

SCHEID, 2012). 

A educação ambiental nas escolas deve ocorrer de 

forma interativa e criativa, ajudando o aluno a perceber os 

sintomas e as causas verdadeiras dos problemas do ambiente, 

bem como a necessidade de aprimorar o sentido crítico e as 

aptidões necessárias para sua resolução (PELICIONI, 2004). 

Para finalizar a etapa de conscientização entre os 

discentes, foram organizadas duas visitas técnicas, ao Aterro 

Sanitário Municipal e à Coopercicla (Figura 6).  
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Figura 6- Visitas ao Aterro Sanitário e à Coopercicla. 

  
Fonte: Obtida pelas autoras. 

 

A ação ambiental crítica precisa ser desenvolvida por 

meio de projetos que se direcionem para além das salas de 

aula, pode ser metodologicamente possível, desde que os 

educadores que a executam, conquistem em seu cotidiano a 

práxis de um ambiente educativo de caráter crítico 

(GUIMARÃES, 2004). 

Dorst (2002) afirma que as visitas técnicas a áreas 

degradadas, lixões, aterros sanitários, estações de tratamento 

de água e esgoto, por exemplo, constituem ótimos 

instrumentos para que os alunos compreendam os males da 

sociedade de consumo e idealizem alternativas sustentáveis 

para a solução destes problemas ambientais. 

 

Oficinas de reciclagem e sua contribuição ambiental 

Após as fases de diagnóstico e conscientização, foram 

realizadas as oficinas de reciclagem na própria escola com as 

seis turmas dos 9ºs anos e contou com a participação direta de 

todos os professores da respectiva série (Figura 7). Nessas 

oficinas os alunos puderam escolher com o qual material 

quisessem trabalhar, desde que fosse reciclável. 
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Figura 7- Oficinas de reciclagem realizada com os alunos na 

escola. 

 
 

Fonte: Obtida pelas autoras. 
 

As oficinas de materiais recicláveis como processo de 

ensino-aprendizagem não devem ocorrer de maneira 

autoritária, onde o professor deposita no aluno seus 

conhecimentos, como se esse não soubesse nada. Mas sim, 

precisa ser um processo de construção dialógica, que 

reconheça as experiências dos alunos possibilitando-lhes 

utilizar a sua criatividade de forma mais prazerosa. Pode-se 

afirmar, então, que educadores e educandos são peças 

essenciais nesse processo de conscientização e reflexão 

acerca das questões de reciclagem e ambientais (TAPIA; 

FITA, 2010). 

É fundamental criar maneiras que promovam a 

participação dos discentes na organização de suas 

experiências de aprendizagem, conscientizando-os sobre a 

importância de preservar e cuidar do meio ambiente, através 

da realização de trabalhos educacionais, que enfatizam a 

formação de valores e atitudes com o ensino e aprendizagem 

de habilidades. Nesta abordagem, as oficinas de reciclagem 

têm uma importância essencial para os alunos do ensino 

fundamental, pois, os mesmos terão uma nova concepção 
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sobre os materiais reciclados, o meio ambiente e as suas 

atitudes e práticas no dia a dia (MARODIN; MORAIS, 2006). 

 

Considerações Finais 

De fato, há uma enorme dificuldade em se trabalhar a 

Educação Ambiental nas escolas públicas brasileiras, 

conforme já apontado em diversas pesquisas realizadas. A 

falta de um corpo docente mais qualificado e comprometido 

com o enfrentamento de desafios, salas numerosas, falta de 

um espaço físico que motive os professores a organizarem 

metodologias diferenciadas, excesso de conteúdos sem 

priorizar os temas transversais podem ser as causas do 

insucesso em se trabalhar temática tão importante nas escolas. 
 Mas, o desenvolvimento desse projeto de extensão em 

parceria com a Escola Municipal Machado de Assis, em 

Ituiutaba, Minas Gerais, Brasil, deixou um grande legado a 

todos os seus participantes. Resultados positivos foram 

alcançados ao longo de sua execução, percebidos durante as 

rodas de conversa e pela vivência que se teve no dia-a-dia na 

escola. Os alunos dos nonos anos desenvolveram um olhar 

mais aguçado e mais crítico pelo desperdício, porque eles 

sempre chegavam com observações de irresponsabilidade às 

causas ambientais, ações que observaram no entorno da 

escola, na casa deles e no próprio bairro em que residem. 

Notou-se o envolvimento de todo o corpo docente, o que 

mostrou ser possível a interdisciplinaridade. Em todas as 

ações: filmes, palestras, rodas de conversas e visitas, houve a 

participação de todos, inclusive com discussões em sala de 

aula. 

Positiva também foi a participação da bolsista e dos 

voluntários do projeto, que tiveram a oportunidade de 

desenvolverem-se como seres humanos, cidadãos críticos e 
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participativos frente à causa ambiental. Os objetivos foram 

cumpridos, enfatizando a relevância do tripé universitário: 

ensino-pesquisa-extensão. 

Espera-se que esse projeto sirva como fonte de 

incentivo para continuidade de novas ações. Ações que sejam 

realizadas em equipe e que proporcionem mudanças 

significativas em prol da sustentabilidade ambiental. O tema 

é amplo, urgente e merece ser tratado com responsabilidade, 

dedicação e foco.  
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SOMOS TODOS IGUAIS NAS PRÓPRIAS 

DIFERENÇAS: EDUCAÇÃO EMOCIONAL 

NA ESCOLA8 
 

 

Tania Rezende Silvestre Cunha 

Waléria Cristini Pedrosa 

 

Introdução 

O fenômeno bullying é uma realidade inegável no 

ambiente escolar não dependendoassim, se é pública ou 

particular, da sua localização ou da quantidade e faixa etária 

de alunos. 

Violência escolar diz respeito a todos os 

comportamentos agressivos e desajuste sociais, que podem 

variar de conflitos interpessoais até as ações criminosas de 

grandes proporções. Muitas dessas situações estão 

relacionadas, também, a diversos fatores externos, em que as 

intervenções, algumas vezes, podem estar além da capacidade 

das instituições de ensino, o que, apesar disso, não extingue a 

responsabilidade social em educar, mediar e orientar. 

Diante de tamanha relevância social, este projeto de 

extensão foi desenvolvido na Escola Municipal Machado de 

Assis, de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio, 

com o intuito de discutir a violência emocional - também 

conhecida como bullying - sua origem e consequências, 

quando relacionada ao ambiente escolar.  

Teve por objetivo verificar e refletir as diversas formas 

de violência entre os jovens do sétimo ao nono ano do turno 

                                                           
8Projeto de extensão financiado pelo PAEX (O Programa Institucional de 

Apoio à Extensão da UEMG). 
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matutino, da referida escola, por meio de conversações 

interativas, averiguando os tipos de preconceitos, 

intimidações, sentimentos e resultados das experiências 

vividas por esses jovens dentro e fora da escola, bem como 

descobrir as melhores intervenções para a prevenção de ações 

de agressão, intimidação e humilhação, no sentido de ajudar 

a escola a diminuir e/ou eliminar as práticas de bullying.  

A temática central deste projeto de extensão está na 

compreensão e reflexão sobre a violência emocional sofrida e 

praticada pelos adolescentes tanto na escola como na 

sociedade em geral, oportunizando formas diferenciadas de 

convivência no espaço escolar, valorizando a amizade, os 

valores humanos e a integração entre os alunos e professores, 

possibilitando, assim ao educando, aprender formas mais 

respeitosas de conviver com as diferenças.  

Como metodologia utilizamos rodas de conversa com 

cada turma de 35 alunos, dos sétimos, oitavos e nonos anos 

do ensino fundamental II, do turno matutino da Escola 

Municipal Machado de Assis, de Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Médio, em um total de 750 alunos, 

apresentando o diálogo como estratégia de resolução não 

violenta em situações envolvendo conflitos emocionais.  

Ao trabalhar com crianças e adolescentes em idade 

escolar é necessário usar ferramentas atuais para inserir os 

assuntos a serem abordados na realidade que esses jovens 

reconhecem. O desafio é sempre achar ou conhecer a melhor 

forma de atrair a atenção dos estudantes. Dessa forma, 

procuramos abordar temas, tais como: diferenças, tolerância, 

respeito, persuasão, autoestima, convivência e honestidade, 

como o intuito de criar um ambiente saudável no qual as ações 

de bullying não se “alimentem”. Procuramos oportunizar a 

reflexão a respeito de temas relevantes ao ambiente de 
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interação social. Assim sendo, a escola é o lugar ideal para 

discutir as diferenças, e suas contribuições na formação de 

nossa população. 

Acreditamos que este projeto de extensão poderá ajudar 

e orientar o poder público municipal, na execução das ações 

das políticas públicas para os próximos anos nas escolas 

municipais de Ituiutaba. Esperamos com o desenvolvimento 

deste projeto que os alunos, professores e pais envolvidos 

possam ter maior clareza do que é A VIOLÊNCIA 

EMOCIONAL no cotidiano escolar e de como podemos 

evitá-la, melhorando a qualidade das relações interpessoais, 

tornando o ambiente escolar mais agradável e prazeroso para 

os alunos e toda a comunidade escolar. Que a escola possa 

combater esse mal com consciência cidadã, e que os alunos 

através da educação emocional proporcionada neste projeto 

realmente aprendam novas formas de ser e conviver.  

Ações que busquem uma melhoria na qualidade do 

ambiente escolar, bem como nas relações interpessoais nesse 

recinto, devem acontecer de forma continuada e enfática, uma 

vez que só garantiremos resultados concisos e eficientes se 

houver constante reflexão acerca da problemática da 

violência emocional – bullying - visando em uma educação 

emocional coerente e imprescindível. A escola não deve ser 

apenas um local de ensino formal, mas também de formação 

cidadã, de direitos e deveres, amizade, cooperação e 

solidariedade. Prevenir o bullying é a forma mais eficiente de 

diminuir a violência entre estudantes e na sociedade. 

 

Desenvolvimento, Métodos e Ações 

No intuito de conseguir a atenção dos estudantes, 

utilizamos como método a construção de aulas com 

linguagem audiovisual, com interação, socialização, diálogo 
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e recursos tecnológicos. É necessário inovar constantemente, 

indo sempre além da didática tradicional, para assim poder 

agregar conhecimentos relevantes à civilidade.  

Falar sobre bullying explicando o que é, como, com 

quem e onde ocorre, e suas consequências torna-se ineficaz a 

médio prazo, uma vez que fazendo dessa forma estaremos 

“remediando” algo que já ocorreu. Assim sendo, é preciso 

construir e implantar cotidianamente e ininterruptamente 

ações que alcancem uma mudança de comportamento e de 

percepção do humano e do social. 

Assim, durante a execução desse projeto, buscamos 

sempre utilizar filmes, vídeos curtos, músicas, clipes, 

reportagens, desenhos animados, documentários, entrevistas, 

jogos e dinâmicas, sempre condizentes com o tema e objetivo 

proposto para o dia. É importante pontuar que a faixa etária 

dos educandos interfere diretamente na interação e na 

absorção do conteúdo. Dessa forma, ao planejar as atividades 

devemos sempre nos atentar a forma como o conteúdo será 

ministrado. Quanto mais novos os alunos, mais figurativo e 

ilustrativo deve ser a linguagem a utilizar. Por outro lado, os 

adolescentes conseguem abstrair informações subentendidas 

e hipotéticas. 

Diante disso, buscamos e analisamos diversos 

materiais, que listamos conforme os objetivos propostos para 

as aulas: 

 

Tema:Bullying 

Recurso: Filme: “Um grito de socorro” 

Objetivo: Demonstrar ações de bullying no ambiente escolar 

e suas consequências. 

Apontamentos: Mostra a dura realidade de crianças e 

adolescentes que não tiveram nem ao menos tempo de superar 
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as agressões que sofreram. Enfatiza a responsabilidade de 

pais, alunos, amigos, professores na denúncia de ações de 

bullying e no suporte a vítima e agressores. O filme possibilita 

várias formas de reflexão, seja por roda de conversa ou 

através de dinâmicas de grupo. 

 

Tema: Apresentação 

Recurso: Dinâmica 

Objetivo: Conhecer melhor os colegas de sala de aula 

Apontamentos: Formar duplas; sugerir um diálogo a respeito 

de hobbies, gosto musical, comida favorita. Dessa forma, um 

apresenta o outro para as demais pessoas da sala. Essa 

dinâmica dá a oportunidade de um conhecer melhor o outro e 

de se aproximarem. Também é possível que os alunos 

percebam o quanto são diversos, pois temos gostos diferentes, 

opções diferentes, o que é bom, saudável e natural. 

 

Tema:Bullying 

Recurso: Vídeo curto: Depoimento da mãe de Daniel 

(suicidou-se por não aguentar as agressões físicas e 

emocionais que sofria na escola) 

Objetivo: Sensibilizar 

Apontamentos: Apesar de se tratar de um assunto delicado, é 

importante que os alunos tenham conhecimento disso. Esse 

relato proporcionou diálogos mais aprofundados acerca das 

consequências das práticas de bullying e da responsabilidade 

de cada um de nós com relação ao outro. 

Tema: Bullying 

Recurso: Filme: “Uma história real” 

Objetivo: Demonstrar ações de bullying no ambiente escolar 

e suas consequências. 
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Apontamentos: Retrata práticas de bullying que acontecem no 

ambiente escolar e qual geralmente é o comportamento das 

vítimas. Expõe quão graves podem ser as consequências do 

bullying para os jovens. 

 

Tema: Bullying 

Recurso: Vídeo curto: Entrevista de Isabella Nicastro ao 

programa Alta Horas. 

Objetivo: Mostrar que as práticas de bullying são reais e que 

fazem parte do nosso cotidiano. 

Apontamentos: A entrevista mostra o que acontecia com 

Isabella Nicastro, como ela se sentia e que foi feito a respeito 

das agressões. O relato é importante, pois possibilita a 

encorajamento de denuncia a jovens que passam pela mesma 

situação. 

 

Tema:Bullying 

Recurso: Desenho animado: Padrinhos Mágicos– “Todo 

mundo igual”. 

Objetivo: Importância das diferenças 

Apontamentos: Com esse episódio foi possível trabalhar, em 

forma de roda conversa, questões como mudança de 

comportamento; o valor das diferenças; aceitação pelo grupo 

e autoestima. Por se tratar de desenho animado, a absorção do 

conteúdo é mais eficaz o que possibilita uma reflexão mais 

intensa sobre o assunto. 

Tema:Bullying 

Recurso: Vídeo curto: Apresentação de paródia em um show 

de talentos.  

Objetivo: Superação 

Apontamentos: De que forma podemos exteriorizar as 

agressões que sofremos? O vídeo mostra que podemos achar 
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mecanismos para lidar com o sofrimento causado pelas 

práticas de bullying e ainda possibilita ajudar outras vítimas. 

 

Tema: Convivência 

Recurso: Vídeo curto: “For thebirds” – Pixar. 

Objetivo: Importância de se conviver sem agressões e 

conflitos 

Apontamentos: Mostra que geralmente atacamos o diferente 

quando somos influenciados pelo grupo, porém, as 

consequências desse ataque atingem a todos. 

 

Tema: Bullying 

Recurso: Vídeo curto: Reportagem do programa Fantástico 

apresentada em 27/03/2011 

Objetivo: Apresentar relatos próximos da realidade dos 

alunos 

Apontamentos: Importante apresentar o que a mídia produz a 

respeito do tema. Também é possível dialogar refletindo a 

respeito das práticas de bullying e suas consequências.   

 

Tema: Socialização 

Recurso: Experimento social: “Preciso de um abraço”. 

Objetivo: Interação 

Apontamentos: Os alunos foram convidados a produzir 

cartazes com a frase: “Preciso de um abraço”. Depois de feito 

os cartazes, eles utilizaram o tempo do recreio para mostrá-

los e verificar qual a reação dos outros alunos da escola. 

Atividade de extrema relevância devido à possibilidade de 

interação. 

 

Tema: Autoestima 

Recurso: Vídeo clip: Música“Try” - ColbieCaillat 
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Objetivo: Reflexão de como nos sentimos 

Apontamentos: Refletir sobre a influência da mídia na nossa 

autoimagem e quais as consequências disso. Relacionar 

desajuste na autoestima com gatilho para as práticas de 

bullying. 

 

Tema: Convivência 

Recurso: Dinâmica – “telefone sem fio” 

Objetivo: Refletir sobre a fragilidade do processo de 

comunicação 

Apontamentos: Demonstrar o quanto a comunicação 

influencia a qualidade da convivência, e que a manipulação 

indevida pode gerar informações inverídicas. 

 

Tema: Convivência 

Recurso: Dinâmica – “Casa” 

Objetivo: pensar coletivamente 

Apontamentos: Separamos as turmas em trios: duas pessoas 

formam uma casa, e outra pessoa é o morador. Um aluno deve 

ficar sozinho, sem formar trio. Geralmente, os trios são 

formados por grupos de alunos que já possuem afinidade. No 

entanto, a dinâmica possibilita a formação de novos trios, e a 

troco de lugar com o aluno que ficou sem trio. Dessa forma, 

ao final da dinâmica, podemos dialogar sobre generosidade, 

isolamento, afinidade, interação, formação de grupos e suas 

consequências. 

Tema: Medo 

Recurso: Dinâmica – “Você tem medo de quê? ” 

Objetivo: Mostrar que todos são vulneráveis. 

Apontamentos: Consiste em solicitar que os alunos anotem 

em um papel, sem se identificarem, o maior medo que possui. 

Depois disso feito, os papéis são colocados em uma caixa e 
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embaralhados. Cada aluno pega um papel da caixa, faz a 

leitura da frase e dá uma sugestão de como superar esse medo. 

 

Tema: Honestidade 

Recurso: Vídeo curto: mensagem sobre a importância de ser 

honesto 

Objetivo: Mostrar o valor de ser honesto sempre 

Apontamentos: Esse vídeo mostra uma situação de tomada de 

decisão extremamente difícil, em que a maioria das pessoas 

esquecem seus princípios, valores morais e éticos e da 

honestidade. Podemos nos colocar na situação do personagem 

e refletir sobre como agiríamos. 

 

Tema: Honestidade 

Recurso: Vídeo: Experimento social apresentado em 

reportagem no programa C.Q.C. em 06/04/2015 

Objetivo: Discutir sobre a honestidade da sociedade brasileira 

Apontamentos: Refletir sobre a responsabilidade de cada um 

na construção de uma sociedade honesta. Também podemos 

pensar em como agimos por conveniência e esquecemos 

nossos princípios. 
 

Tema: Honestidade 

Recurso: Vídeo clip: Música: “Chega!” – Gabriel O Pensador 

Objetivo: Reflexão a respeito da nossa responsabilidade 

social 

Apontamentos: A música leva-nos a pensar na insatisfação da 

população com relação ao poder público, a corrupção, 

impunidade, violência, impostos e precariedade da saúde e 

educação no nosso país. Mas, mostra a nossa parcela de culpa 

em toda essa situação. 
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Tema: Percepção 

Recurso: Imagens de ilusões de ótica. 

Objetivo: Mostrar que não podemos julgar embasados 

somente naquilo que vemos 

Apontamentos: Refletir que cognitivamente somos incapazes 

de fazer um julgamento adequado apenas com o recurso 

visual. Mostrar que as aparências enganam e que nossos 

julgamentos são carregados de preconceitos e ideias 

preconcebidas. Enfatizar a importância da análise, reflexão e 

da interação para evitar injustiças e discriminações. 

 

Tema: Convivência/Bullying 

Recurso: Filme: “Cada um na sua casa” 

Objetivo: Mostrar que precisar respeitar as diferenças e 

conviver, para podermos realmente conhecer o outro. 

Apontamentos: O filme mostra as dificuldades em conviver 

com as diferenças, os conflitos que podem surgir. A 

personagem principal foge dos padrões impostos pela mídia, 

o que possibilita discussões importantes sobre autoestima e 

influência. Também existe a reflexão a respeito do poder de 

influência do líder e dos grupos. 

Tema: Grupo 

Recurso: Dinâmica: “Queda do avião – o que fazer? ”. 

Objetivo: Levar a tomada de decisão em grupo 

Apontamentos: A dinâmica passa a ideia de um acidente de 

avião em que todos sobrevivem, porém precisam sair da 

situação ou serem resgatados. Dá-se alguns direcionamentos 

e o grupo deve decidir o que fazer, como fazer, e como fazer. 

Além de identificar as prioridades dentro do grupo de 

sobreviventes.  

 

Tema: Preconceitos 
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Recurso: Dinâmica: “Quem você salvaria?”. 

Objetivo: Mostrar que agimos mediante conceitos pré-

concebidos, e que isso pode levar a decisões ruins e 

inadequadas.  

Apontamentos: Na execução dinâmica apresentamos 

características de várias pessoas, e a sala precisa escolher 

apenas algumas. No final, revelamos quem foram as pessoas 

salvas, e o que isso traria como consequência.  

 

 

Tema: Bullying/Autoestima 

Recurso: Vídeo clip: “Believe in me” – Demi Lovato 

Objetivo: Mostrar o sofrimento das vítimas das práticas de 

bullying, e a superação pela recuperação da autoestima. 

Apontamentos: Música marcante, com vídeo impactante. Por 

ser uma linguagem mais próxima dos alunos, a reflexão sobre 

temas como autoestima, violência emocional, superação, 

acontecem de forma natural e espontânea. Há a participação 

de grande parte dos alunos. 
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Considerações Finais 

Com a realização deste projeto de extensão, foi possível 

perceber que trabalhar com temas que fazem parte do nosso 

cotidiano são fundamentais para a formação da consciência 

de quem somos e do modo que devemos conviver com o 

outro. É fundamental cercar os alunos com informações 

diversas, permitindo a reflexão em vários contextos, para que 

eles possam construir suas próprias percepções e analises. 

Pouco efeito surte se tratarmos o bullying apenas 

didaticamente. Conceitos e teorias dificilmente vão despertar 

interesse e possibilitar diálogo e reflexão. É necessário levar 

aos alunos, informações atualizadas, de forma interativa e 

usando a linguagem deles. As práticas de bullying, seus 

conceitos e consequências devem ser trabalhados de forma 

contínua, gradual e dinâmica, pois dessa forma alcançaremos 

cada vez mais jovens e de forma mais eficaz.  

Ao tratar das práticas de bullying, buscamos modificar 

comportamentos, percepções e formas de conviver. E isso é 

algo árduo, cheios de detalhes e que leva tempo, pois estamos 

condicionando os alunos a pensarem e observarem a 

diversidade com um olhar mais humano e civilizado. 

Nossa sociedade tem urgência por “pensadores”, 

cidadãos com capacidade de reflexão e empatia. Pessoas que 

possam pensar antes de agir e ir construindo aos poucos, uma 

interação social saudável. 

Enquanto educadores, somos mediadores no processo 

aluno-sociedade, temos nossas experiências sociais e o dever 

de ir além da didática. Nossos jovens precisam de orientação 

cívica, moral e ética. E esse papel não é só da família, pois a 

escola também tem essa responsabilidade de forma 

compartilhada, pois somos parte de um todo. 
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Podemos observar no nosso cotidiano flagrantes e 

atitudes preconceituosas nos atos, gestos e falas. E, como não 

poderia ser diferente, acontece o mesmo no ambiente escolar. 

Sabemos das graves consequências do bullying. Mas será que 

percebemos o que está impregnado na raiz disso? Atualmente, 

a grande maioria dos estudantes, nas mais diversas faixas 

etárias, sabe o que conceitualmente significa bullying. 

Entretanto, não conhecem o amplo e complexo contexto ao 

ele faz parte. Não percebem o que de fato motiva as ações de 

violência escolar. Estão atentos em como minimizar essas 

agressões, e nos esquecemos da prevenção. Diante disso, é 

notório entender a importância da escola, professores e dos 

pais na formação de uma consciência social nas crianças e nos 

adolescentes. É preciso buscar ações interdisciplinares, pois 

todos precisam estar envolvidos e empenhados. É importante 

levar os alunos para além dos muros da escola. É preciso 

instigá-los a refletir a respeito das questões sociais que estão 

dentro e fora do ambiente escolar. É preciso despertar 

civilidade, moralidade, respeito e solidariedade. É urgente 

pensar numa escola pública de qualidade e na perspectiva de 

uma educação inclusiva, olhando a especificidade da 

diferença, levando-a e instigando-a no ambiente escolar, onde 

devemos falar de coletividade. 

Estamos formando cidadãos? Estamos contribuindo 

além da didática metódica e programada decorrente do 

sistema de educação do nosso país? Será que a formação ética, 

moral e cívica desses jovens são responsabilidade apenas de 

suas famílias? Reclamamos tanto dos nossos jovens, mas o 

que efetivamente fazemos por eles e como fazemos? É 

fundamental que todos os profissionais envolvidos na 

educação de crianças e adolescentes reflitam a respeito do que 

realmente é ensinado nas escolas. É preciso ensiná-los a 
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pensar, refletir, perceber as inúmeras possibilidades que 

envolvem as mais diversas situações. Ensiná-los a refletir 

sobre suas próprias ações no ambiente ao qual pertencem. É 

preciso empoderar essas crianças e jovens com a reflexão, a 

sensibilidade, encorajando-os a atuarem ativamente na nossa 

sociedade. Precisamos fazer da escola um ambiente em que 

cada aluno vai para aprender coisas, individualmente e 

socialmente, úteis para enfrentar e viver a vida como um ser 

livre, criativo e justo. Fazer da escola o local do encontro com 

o outro, que é sempre e necessariamente diferente. 

Devido à situação atual da nossa sociedade, faz-se 

necessário um ensino que atue de maneira preventiva, 

possibilitando a educação de valores éticos e morais e a 

formação consciente do indivíduo, permitindo-o refletir ética 

e moralmente diante de situações conflitantes, que ordenem o 

uso de princípios e valores que orientem suas decisões. 

É imprescindível que tenhamos a consciência de 

transmitir valores tanto na educação formal quanto de 

maneira informal às crianças e aos adolescentes para que eles 

se desenvolvam seguros emocional e socialmente. É preciso 

que os jovens busquem sua felicidade sem se esquecerem da 

importância da felicidade coletiva, que busquem educação 

emocional, e que exerçam futuramente, o papel de 

educadores, transmitindo os valores que lhes forem 

ensinados, respeitando a subjetividade do indivíduo e 

favorecendo o crescimento saudável da sociedade. 
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Introdução 

O câncer é o nome dado a um conjunto de mais de cem 

tipos diferentes de doenças com causas múltiplas, histórias 

distintas e diferentes formas de tratamento, que têm em 

comum o crescimento desordenado de células anormais com 

potencial invasivo (INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER 

[INCA], 2014). 

Nas últimas décadas, o câncer converteu-se em um 

problema de saúde pública mundial. A Organização Mundial 

da Saúde (OMS) estima que, no ano 2030, podem ser 

esperados 27 milhões de casos incidentes de câncer, 17 

milhões de mortes por câncer e 75 milhões de pessoas vivas, 

anualmente, com câncer (HOSPITAL DO CÂNCER, 2003; 

BRASIL, 2011). A estimativa para o Brasil, no biênio 2016-

2017, aponta a ocorrência de cerca de 600 mil casos novos de 

câncer (INCA, 2015). 

                                                           
9Trabalho desenvolvido junto a Universidade do Estado de Minas Gerais 

(UEMG), unidade Ituiutaba/MG. 
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O câncer é uma doença que impacta na vida do paciente 

nos âmbitos biológico, psicológico e social. O adoecimento 

pode gerar alteração da imagem corporal e perda de algumas 

funções tanto biológicas como sociais, culminando em uma 

necessidade de alteração da rotina de vida, ficando o paciente 

mais dependente de cuidados de terceiros (BARBOSA et al, 

2004; NUCCI, 2003). 

De acordo com Langaro, Pretto e Cirella (2012), 

quando o indivíduo se depara com o diagnóstico de uma 

doença que carrega o estigma da morte, a primeira reação 

tende a ser de medo de não ser curado, surgindo também o 

entendimento de que o câncer ocasionará sofrimento, dor e 

humilhação física. 

Segundo Baiet al. (2015) e Langaro, Pretto e Cirella 

(2012), vivenciar uma doença grave é habitar um mundo que 

não foi escolhido pelo doente. Diante disso, é comum que 

pacientes apresentem sofrimento psíquico, manifestados por 

sintomas de ansiedade e depressão, sensação de desamparo e 

desesperança, medo e incerteza em relação ao futuro e 

insatisfação com a imagem corporal (COSTA NETO et al., 

2000). 

Françoso (2001) alerta sobre o risco de o adoecimento 

e o tratamento para câncer gerar uma angústia intensa, 

podendo culminar em desorganização psíquica. O paciente 

doente vive a angústia da perda da possibilidade de prever, 

projetar e produzir, configurando-se para ele e seus familiares 

um espaço de incertezas, tristeza, medos, vulnerabilidade 

física e morte. 

Para o enfrentamento do câncer, são necessários 

diferentes tipos de ações: educação em saúde em todos os 

níveis da sociedade; promoção e prevenção orientadas a 

indivíduos e grupos; comunicação e mobilização social; 
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realização de pesquisas; formação de recursos humanos; 

gestão do Sistema Único de Saúde (SUS); apoio e estímulo à 

formulação de leis que permitam monitorar a ocorrência de 

casos. Para que essas ações sejam bem-sucedidas, é 

necessário que estejam pautadas em informações oportunas e 

de qualidade (consolidadas, atualizadas e representativas) e 

em análises epidemiológicas a partir dos sistemas de 

informação e vigilância disponíveis (BRASIL, 2009; 

BRASIL, 2011). 

Considerando que o ser humano sofre limitações de sua 

corporeidade e, muitas vezes, precisa adaptar-se a elas para 

conseguir recuperar a homeostase perdida, alguns autores 

mencionam estratégias para o enfrentamento do adoecimento: 

autopercepção, apoio social, envolvimento familiar, 

capacidade dos familiares para se reorganizarem diante de 

situações difíceis, informações apropriadas e 

acompanhamento psicossocial sistemático. Além disso, o ato 

de buscar um significado para suas vivências e a capacidade 

de transcender suas limitações por meio da consciência das 

situações que vivem, ajudam indivíduos a elaborar e a integrar 

suas experiências durante o processo de tratamento (AZZI; 

ANDREOLI, 2008; FRANÇOSO; VALLE, 2000; VALLE, 

2004).  

Nesse sentido, diante das repercussões geradas por 

situações de adoecimento, Epelmen (1996, p. 97) ressalta que 

é papel do psicólogo “Ajudar os envolvidos a compreenderem 

suas atitudes e emoções, a desprenderem-se da paralisação e 

alienação gerada pelo sofrimento, a reencontrarem a liberdade 

e a dialogar”. 

Uma das possibilidades de auxílio psicológico é a 

realização de grupos de apoio e esclarecimento. Trata-se de 

um espaço voltado para acolhimento, informação, expressão 
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e continência emocional, além de uma oportunidade para que 

participantes possam dividir suas dores, angústias e 

informações, compartilhando a experiência do adoecimento. 

Diversos autores salientam que as práticas grupais são 

consideradas estratégias eficientes em casos de adoecimento, 

pois a universalidade da queixa favorece a expressão 

emocional e a troca de experiências, o que tende a gerar 

diminuição dos níveis de ansiedade, potencialização de 

processos de mudança e redução de sentimentos de 

isolamento e solidão dos participantes (PINHEIRO et al., 

2008; SANTOS, et al., 2011). 

O projeto de extensão “Atuação em Psico-oncologia: 

grupo de apoio a pacientes com câncer” foi realizado com 

objetivos gerais de oferecer assistência psicológica grupal a 

pacientes com câncer visando possibilitar acompanhamento, 

suporte, esclarecimento e melhora da qualidade de vida 

durante o processo de enfrentamento do adoecimento e 

tratamento; oferecer o espaço grupal como oportunidade de 

encontro e troca entre os próprios participantes; permitir a 

graduandos do curso de Psicologia da Universidade do Estado 

de Minas Gerais (unidade Ituiutaba) uma aproximação com a 

atuação da Psicologia em contexto de saúde, especificamente 

em Psico-Oncologia. Além disso, teve como objetivos 

específicos: fornecer informações sobre a doença e o 

tratamento; estimular adesão e participação ativa no 

tratamento; favorecer expressão de sentimentos e 

desenvolvimento de recursos de enfrentamento de modo a 

facilitar a adaptação a esse momento específico da vida dessas 

pessoas. Desse modo, o projeto foi desenvolvido com intuito 

de subsidiar a relação entre teoria e prática e auxiliar a 

estreitar laços entre a universidade e a comunidade. 
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Desenvolvimento 

Para o alcance dos objetivos propostos pelo Projeto de 

Extensão, foram realizados semanalmente grupos de apoio a 

pacientes com câncer. Os grupos aconteceram de agosto de 

2011 a dezembro de 2012na Associação Voluntária de 

Combate ao Câncer de Ituiutaba (AVCCI). Após 

consentimento da responsável pela AVCCI, foi feita a 

divulgação do Projeto de Extensão dentro da própria 

instituição de modo a acolher pacientes interessados em 

participar dos grupos. Os participantes assistidos foram 

adultos e idosos com câncer, de ambos os sexos, que estavam 

sendo acompanhados na instituição. O critério de inclusão 

utilizado para participação no grupo foi ter o diagnóstico 

confirmado e estar em tratamento para câncer.  

Ao longo de todo o projeto, os encontros aconteceram 

com participantes de idades diversas, que estavam em 

momentos diferentes do diagnóstico e do tratamento e com 

variados tipos de câncer. A maioria dos participantes tinha 

idade entre 45 e 73 anos e era do sexo feminino, sendo apenas 

dois integrantes do sexo masculino; alguns integrantes 

estavam no início e outros no final do tratamento. 

No ano de 2011, foram realizados onze encontros e o 

grupo pôde acolher treze pessoas. Em 2012, foram feitos 

trinta encontros, tendo prestado assistência a quinze 

participantes.Como se tratava de um grupo aberto, o número 

de participantes variou de uma semana a outra, de modo que 

alguns participantes estiveram presentes em diversas sessões, 

enquanto outros participaram uma vez apenas. 

Os grupos aconteceram em dias e horários fixos, tinham 

caráter aberto e duravam 60minutos, sendo conduzido por 

uma dupla de alunos extensionistas previamente selecionados 

e treinados, tanto do ponto de vista teórico como prático. 
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Esses discentes foram supervisionados semanalmente durante 

duas horas pelas coordenadoras do projeto. Os alunos 

alternavam-se na função de coordenação e no papel de 

observador-participante, com intuito de capacitar os discentes 

para ambas atividades.Vale destacar que, em 2012, uma nova 

dupla assumiu a condução do grupo.  

Para realização dos encontros, foram utilizados 

recursos diversos, dentre eles: textos, vídeos, músicas e 

dinâmicas de grupo, como forma de atender temáticas que 

emergiam nas próprias sessões. A partir das supervisões 

realizadas semanalmente, buscava-se compreender as 

demandas apresentadas pelos participantes de modo a 

preparar atividades para o encontro seguinte. Dentre as 

temáticas abordadas, destacaram-se: o impacto da descoberta 

do diagnóstico; os medos vivenciados a cada retorno ao 

médico; repercussões do adoecimento na vida familiar; a 

mudança na rotina e nos hábitos após o adoecimento; 

ressignificação da vida após a descoberta da doença. 

É importante esclarecer que as intervenções verbais 

realizadas pelos extensionistas no manejo técnico do grupo 

foram definidas a partir de cada conteúdo abordado pelos 

participantes; porém, de um modo geral, predominaram as 

intervenções suportivas, além de intervenções informativas 

ligadas à doença e ao tratamento.  

Ao longo dos encontros os participantes puderam falar 

sobre o diagnóstico recebido e o impacto do mesmo em suas 

vidas. Alguns integrantes relataram tranquilidade encontrada 

na fé e na esperança de que conseguiriam suportar as 

dificuldades inerentes à situação de adoecimento, enquanto 

outros revelaram que passaram por um período 

denegação,decorrente da dificuldade em aceitar o diagnóstico 

e aderir ao tratamento. Diante da descoberta de uma doença 
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grave, alguns participantes revelaram manifestação de 

alteração de humor, bem como sintomas de ansiedade, 

alteração de sono e apetite, que os fizeram buscar assistência 

psiquiátrica. Vale destacar que vários participantes estavam 

em acompanhamento psiquiátrico, mas nenhum deles estava 

em atendimento psicológico até darem início à participação 

no grupo de apoio.  

Os integrantes relataram satisfação e gratidão por terem 

sido acolhidos por um serviço público de qualidade e por uma 

organização sem fins lucrativos, considerando esse aspecto 

fundamental para adesão ao tratamento e manutenção das 

condições emocionais necessárias ao enfrentamento do 

adoecimento. 

Ao longo dos encontros, os participantes mencionaram 

os efeitos colaterais da quimioterapia e o impacto da mesma 

no cotidiano deles. Foi necessário fornecer informações com 

intuito de desconstruir fantasias ligadas aos motivos do 

adoecimento e compreensões errôneas relativas à cura do 

câncer. Ficou evidente que a maioria dos participantes 

recorreu a tentativas de ressignificação e racionalização da 

doença como formas de minimizar o impacto emocional do 

adoecimento. Entretanto, alguns membros revelaram 

necessidade de se ocuparem, distanciando-os da própria 

experiência de adoecimento para conseguir enfrentar os 

desafios próprios da situação. 

Em determinados encontros, apareceu também o medo 

da morte frente a uma doença grave e potencialmente fatal. 

Notou-se que, diante do temor, os participantes 

demonstravam desesperança diante da sensação de 

proximidade com a condição de finitude, além de isolamento 

e tristeza ao se depararem com a possibilidade de morte. 

Observou-se, nesses casos, manifestação de sintomas de 
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ansiedade e depressão e, separadamente, os extensionistas 

orientaram que essas pessoas buscassem acompanhamento 

psicológico individual e, em algumas situações, foi sugerida 

avaliação psiquiátrica. Paralelamente, outros participantes 

apresentaram condições de se projetar no tempo, construindo 

projetos e vislumbrando possibilidades de concretização de 

sonhos. Nesses casos, foi notado que, após impacto do 

diagnóstico, os participantes puderam acomodar a vivência do 

adoecimento em suas vidas, adaptando-se à nova condição e 

buscando estratégias eficazes de enfrentamento. 

Foi possível perceber que, com o decorrer das 

atividades, aqueles membros do grupo que apresentavam uma 

participação mais assídua puderam estreitar vínculos, o que 

permitiu construção de intimidade, favorecendo liberdade e 

espontaneidade. Houve abertura para que viessem à tona 

queixas de dores físicas e emocionais, de angústia frente à 

incerteza em relação aos resultados do tratamento, bem como 

de solidão. Em alguns momentos, notou-se o desejo que os 

pacientes apresentavam de serem cuidados, mas ao mesmo 

tempo, o receio de pedir ajuda aos familiares e preocupá-los 

ou sobrecarregá-los, bem como a frustração ao perceber a 

falta de disponibilidade por parte de alguns desses familiares. 

Desse modo, a angústia experimentada diante de questões do 

adoecimento era vivida, na maior parte das vezes, de forma 

solitária, sendo o grupo um dos raros momentos em que os 

pacientes podiam entrar em contato consigo mesmos e 

expressar suas feridas. Além disso, ficou evidente que, muitas 

vezes, ao invés de receberem cuidado, os participantes 

precisaram desempenhar o papel de cuidadores frente ao 

impacto do adoecimento deles na vida de seus familiares. 

Observou-se também que o vínculo construído permitiu 

que questões diversas, para além da situação do adoecimento, 
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fossem tematizadas, deixando evidente o desejo dos 

integrantes em compartilhar outros aspectos de suas vidas, 

revelando que o câncer era apenas uma faceta e não a 

totalidade deles. 

Com o decorrer dos encontros, os participantes 

começaram a manifestar insatisfação pela forma como 

estavam vivendo suas vidas e revelar desejo de resgatar 

hábitos e atividades que foram importantes, mas foram 

abandonadas no decorrer dos anos. A assiduidade desses 

participantes nos grupos favoreceu a autopercepção e a 

capacidade de autocuidado. Eles puderam questionar suas 

escolhas, renúncias e se abriram para a possibilidade de 

mobilizarem recursos para cuidarem de si mesmos, 

demonstrando resgate da autoestima.  

Ao longo dos encontros, os integrantes demonstraram 

abertura para acolher outros participantes, especialmente 

aqueles novatos, com diagnóstico recente. Notou-se empenho 

em mobilizar recursos para ajudá-los a enfrentar o período de 

adaptação à situação de adoecimento. Nessas ocasiões, além 

de dividir experiências, os participantes apresentavam 

comportamento de relembrar o momento em que também se 

depararam com a o diagnóstico de câncer, bem como a 

dificuldade de adaptar à nova condição e o medo que 

experimentaram de morrer.  

No último encontro, os extensionistas propuseram uma 

atividade de retrospectiva em que os integrantes deveriam 

recordar o momento inicial em que começaram a participar 

do grupo até o momento do encerramento. Todos 

verbalizaram que, a despeito das expectativas positivas, eles 

puderam ser surpreendidos pela oportunidade de participarem 

daqueles momentos. Eles revelaram que compartilhar seus 

medos, preocupações e inseguranças favoreceu a diminuição 
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destes sentimentos. Notou-se a disposição desses integrantes 

para experimentarem novas possibilidades, conseguindo 

usufruir das oportunidades que lhes foram ofertadas. 

 

Considerações Finais 

Os resultados supracitados indicam que os objetivos 

gerais e específicos do projeto foram alcançados. As 

informações sobre a doença e o tratamento possibilitaram que 

os participantes desenvolvessem formas eficazes de lidar com 

esse momento de suas vidas, mobilizando recursos de 

enfrentamento. Além desse objetivo informativo e educativo, 

verificou-se que o espaço grupal possibilitou 

desenvolvimento de vínculo de confiança no convívio de 

extensionistas e participantes e entre os próprios integrantes 

entre si; abertura para expressão de sentimentos, acolhimento, 

melhor compreensão do adoecimento e do tratamento; 

diminuição de fantasias; melhor enfrentamento e redução dos 

níveis de ansiedade; aumento de sentimentos de bem-estar e 

melhora da qualidade de vida. Além disso, o grupo funcionou 

como oportunidade para os participantes ressignificarem a 

existência após descoberta do diagnóstico, reavaliarem suas 

escolhas e os papéis assumidos nas relações em geral, 

assumindo postura de maior protagonismo diante da 

construção da própria existência. Nesse sentido, ficou 

evidente que o câncer, a despeito do sofrimento causado, 

possibilitou que alguns desses participantes resgatassem 

formas de existir mais saudáveis e menos restritas.Vale 

ressaltar também que os participantes puderam desenvolver 

recursos para as atividades grupais, desenvolvendo 

capacidade de escuta, acolhimento e respeito às diferenças. 

Uma dificuldade encontrada para realização dos 

encontros decorreu do fato de os mesmos serem realizados 
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durante a semana, coincidindo com datas de alguns retornos 

médicos dos pacientes à cidade de Barretos, onde realizavam 

tratamentos. Apesar desse limite, foram observados interesse, 

assiduidade e engajamento dos participantes. 

Do ponto de vista da formação profissional, este projeto 

de extensão oportunizou aos discentes,atividades de 

intervenção, tendo eles respondido com adesão, engajamento 

e aproveitamento, demonstrado ainda interesse e 

comprometimento com as atividades desenvolvidas. 

 

Referências 

AZZI, S. G. F.; ANDREOLI, P. B. A. O cuidado da criança 

hospitalizada com doença grave e sua família. In: KNOBEL, 

E.; ANDREOLI, P. B. A. A.; ERLICHMAN, M. R. 

Psicologia e Humanização:assistência aos pacientes graves. 

São Paulo: Atheneu, 2008.cap.8, p. 93-100. 

BARBOSA, L.N.F.; SANTOS, D.A., AMARAL, M.X., 

GONÇALVES, A.J.; BRUSCATO, W.L. Repercussões 

psicossociais em pacientes submetidos à laringectomia total 

por câncer de laringe: Um estudo clínico-qualitativo. Revista 

da Sociedade Brasileira de Psicologia Hospitalar,Belo 

Horizonte, v.7, n.1, p. 45-58, Jun. 2004. 

BAI, M.; LAZENBY, M.; JEON, S.; DIXON, J.; 

McCORKLE, R. Exploring the relationship between spiritual 

well-being and quality of life among patients newly 

diagnosed with advanced câncer. 

PalliativeandSupportiveCare, v.13, p. 927–935, 2015. 



205 
 

BRASIL. Ministério da Saúde. Instituto Nacional de Câncer 

(INCA). Estimativa 2010:incidência de câncer no Brasil. Rio 

de Janeiro: INCA, 2009. 98p. 

______. Ministério da Saúde. Instituto Nacional de Câncer 

(INCA) José Alencar Gomes da Silva. Coordenação Geral de 

Ações Estratégicas. Coordenação de Prevenção e Vigilância. 

Estimativa 2012: incidência de câncer no Brasil. Rio de 

Janeiro: INCA, 2011. 118p. 

_______. Ministério da Saúde. Instituto Nacional de Câncer 

(INCA) José Alencar Gomes da Silva. Coordenação de 

Prevenção e Vigilância. (2014). Estimativa 2014:Incidência 

de Câncer no Brasil. Rio de Janeiro: INCA.124p. 

_______. Ministério da Saúde. Instituto Nacional de Câncer 

(INCA) José Alencar Gomes da Silva. Coordenação de 

Prevenção e Vigilância. (2015). Estimativa 2016:incidência 

de Câncer no Brasil. Rio de Janeiro: INCA.122p. 

COSTA NETO, S.B.; ARAÚJO, T.C.C.F.; CURADO, M.P. 

Avaliação da qualidade de vida de pessoas portadoras de 

câncer de cabeça e pescoço. Acta OncoBras, v. 20, n.3, p. 96-

104, 2000. 

EPELMAN, C. L. Tratamento de suporte: aspectos 

psicológicos. In: KOWALKI, L.P., SABAGA, J.; 

FAGAROLI, R.C.; LOPES, L.F. (Orgs.) Manual de condutas 

diagnósticas e Terapêuticas em Oncologia. São 

Paulo:Âmbito Editora, 1996. p. 94-97. 

FRANÇOSO, L. P. C.; VALLE, E. R. M. Grupo de apoio 

psicológico: possibilidade de intervenção psicoterapêutica 



206 
 

junto à criança com câncer. Pediatria Atual, São Paulo, v. 13, 

n. 3, p. 32-37, 2000. 

FRANÇOSO, L. P. C. Assistência Psicológica à criança com 

câncer: os grupos de apoio. In: VALLE, E.R.M. (Org.) Psico-

oncologia pediátrica. 1a Ed. São Paulo: Casa do Psicólogo, 

2001. cap. 2, p. 75-128. 

HOSPITAL DO CÂNCER.Crianças com câncer:o que 

devemos saber? Um guia para pais e familiares de crianças e 

adolescentes em tratamento. São Paulo: Comunique Editorial, 

2003.  

LANGARO, F.; PRETTO, Z; CIRELLIA, B.G. Câncer e o 

sujeito em psicoterapia na perspectiva existencialista. 

Psicologia Clínica, Rio de Janeiro, v. 24, n.11, p. 127 – 146, 

2012. 

NUCCI, N.A.G. Qualidade de vida e câncer: Um estudo 

compreensivo. 2003.225p. Tese (Doutorado em Psicologia) - 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, 

Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2003. 

PINHEIRO, C.P.O..SILVA, R.M. ; MAMEDE, M.V.; 

FERNANDES, A.F.C. Participating in a supportgroup: 

experiencelivedbywomenwithbreastcancer. Revista Latino-

Americana de Enfermagem, Ribeirão Preto, v.16, n.4, p. 733-

738, Julho-agosto. 2008. 

SANTOS, M.A.; PRADO, M.A.S.; PANOBIANCO, M.S.; 

ALMEIDA, A.M. Grupo de apoio a mulheres 

mastectomizadas: cuidando das dimensões subjetivas do 



207 
 

adoecer. Revista da SPAGESP, Ribeirão Preto, v. 12, n.2, p. 

27-33, Dez.2011. 

VALLE, E. R. M. O cuidar de crianças com câncer:visão 

fenomenológica.Campinas: Livro Pleno, 2004. 

  



208 
 

INCLUSÃO DIGITAL COMO FATOR 

DETERMINANTE DA QUALIDADE DE VIDA 

NA TERCEIRA IDADE10 
 

 
Alessandra Aparecida Franco 

 

Introdução 

No Brasil, o número de pessoas com mais de sessenta 

anos cresce a cada dia. De acordo com o Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística - IBGE (2014), 13% da população 

brasileira é idosa, e segundo estimativas este número deverá 

aumentar. Hoje, no país, são 26, 1 milhões de idosos 

superando o número de crianças. Acredita-se que por volta do 

ano de 2050, haverá, no Brasil, setenta e três idosos para cada 

cem crianças. De acordo com Mendes (2005), na história da 

humanidade o aumento significativo no número de idosos a 

partir do aumento na expectativa de vida dos brasileiros 

caracteriza-se como um fenômeno sem precedentes.  

O relatório da Organização Mundial de Saúde (OMS) 

revela que a qualidade de vida de um ser humano se encontra 

em média até seus sessenta e cinco anos, após isso a presença 

de doenças e deficiências que dependem de cuidados 

especiais é fato. A Lei nº 10.741 de 1º de outubro de 2003, 

que dispõe sobre o estatuto do idoso e dá outras providências 

assegura ao idoso, em seu artigo 2º: 

O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à 

pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que 

                                                           
10 Trabalho financiado pelo Programa Institucional de Apoio à Extensão 

(PAEx/UEMG). 
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trata esta Lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por outros 

meios, todas as oportunidades e facilidades, para 

preservação de sua saúde física e mental e seu 

aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em 

condições de liberdade e dignidade. 

Embora o cenário seja claro, a realidade brasileira se 

apresenta com problemas estruturais que inviabilizam um 

atendimento adequado aos idosos, onde a qualidade no 

sistema de saúde é apenas uma das diversas intransigências 

das políticas públicas vigentes refletindo diretamente na 

qualidade de vida de nossos idosos.  

É justamente nesse cenário que a inquietação da 

pesquisadora se fez presente de modo que por meio da 

Universidade, ações de conscientização e mobilização social 

acerca da problemática de que viver mais não significa viver 

melhor, se viabilizassem assumindo sua parcela de 

contribuição para mudanças na realidade instalada ainda que 

de forma lenta mais gradativa. Destarte, a relevância deste 

projeto se revela ao trazer para o bojo das discussões na 

academia e na sociedade, provocações acerca do que a 

qualidade de vida dos idosos representa para o Brasil por não 

possuir atendimento primário de saúde a essa significativa 

parcela da sociedade, assim como profissionais 

especializados para atendê-la.  

Por isso, a Universidade como uma entidade atenta e 

responsável pelo estudo e discussão de todas as realidades 

sociais, não pode omitir-se quando percebe problemas 

derivados de movimentos sociais, econômicos, políticos, etc. 

Pode e deve ingerir de forma a buscar solução para aqueles 

problemas. Daí a necessidade de se discutir políticas públicas 

que propiciem a proteção da saúde biopsicosocial do idoso 

para que este com atendimento adequado viva de forma digna 

garantindo-lhe o que é direito. 
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A qualidade de vida do idoso, portanto, apresenta-se 

como desafio para a sociedade moderna, onde limitações 

físicas e intelectuais em detrimento da idade começam a 

surgir fazendo com que em muitos casos, o cidadão com mais 

de sessenta anos perca seu espaço no mundo capitalista e 

automaticamente na realidade social em que está inserido, já 

que é nesta fase que mudanças como aposentadoria, perda de 

amigos e familiares, e tomada de consciência sobre a finitude 

da vida entre outras podem ocorrer (ALMEIDA et al., 2015).  

Na terceira idade, as atividades funcionais não são mais 

aquelas vinculadas ao mundo do trabalho. Alterações de 

ordem física e comportamental são muitas, mudam-se 

percepções, sentimentos e ações. Há ainda mudanças 

biopsicológicas em detrimento do avanço da idade 

decorrentes das alterações nos papéis sociais que o indivíduo 

desempenha. De acordo com a Organização Mundial de 

Saúde (2016), qualidade de vida na terceira idade está 

relacionada com a manutenção da saúde, em seu maior nível 

possível, em todos os aspectos da vida humana: físico, social, 

psíquico e espiritual.  

É na idade idosa que o individuo toma consciência de 

seus limites. Entretanto, do mesmo modo e na mesma 

intensidade a terceira idade pode representar busca de 

alternativas para equilibrar a saúde física e mental. Assim 

sendo, a sociedade e mais especificamente a família precisa 

compreender as necessidades desses indivíduos a fim de 

proporcionar-lhes uma boa saúde psíquica, onde a 

manutenção de hábitos como autonomia e independência 

assim como a capacidade de realizar ações sociais, explica 

Alvarenga et al. (2009), são fundamentais. Incluir, portanto, 

estes indivíduos em atividades que lhes permitam se sentir 

úteis e produtivos lhes garante o direito à qualidade de vida. 
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Em Almeida et al. (2015, p. 162), “a qualidade de vida 

diz respeito à maneira pela qual o indivíduo interage com o 

mundo externo, através de sua individualidade e 

subjetividade, ou seja, como o sujeito é influenciado e como 

influencia seu ambiente”. Os resultados dos estudos desses 

autores revelam que os fatores de sociabilização superam os 

de ordem biologizantes, evidenciando que para pessoas com 

idade acima de sessenta anos a participação no universo social 

viabiliza o aumento do sentimento de pertença.  

Definida por Almeida et al. (2015, apud Ferreira 2004), 

como processo de integração mais intensa dos indivíduos no 

grupo, a socialização visa desenvolver o sentimento coletivo 

promovendo a solidariedade social. Para obtenção da 

qualidade de vida, o idoso deve participar de grupos sociais. 

Essa realidade que se apresenta é um convite à sociedade da 

informação a direcionar novos olhares, para indivíduos na 

terceira idade cuja diversidade e isolamento social são 

enormes. Logo, é preciso pensar em como potencializar essa 

fase da vida mesmo diante de tantos limites que o 

envelhecimento impõe.  

É justamente nesse sentido que a inclusão digital 

assume proporções consideráveis de relevância na realidade 

do idoso. De acordo com Silva et al. (2013), a inclusão 

digital trata dos direitos básicos que cada cidadão possui em 

relação à informação, a liberdade de opinião e expressão. E 

são esses direitos que lhe garante o acesso às tecnologias da 

informação e da comunicação. 

Importante seria colocar a pessoa idosa ante as mudanças 

rápidas dos conhecimentos e costumes, e ao mesmo tempo 

incentivá-la de que não é ignorante, nem tola. Cremos que 

são pessoas que podem adquirir algo que se chama 

educação informal, estando a par do que se passa pelo 
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mundo, pois são também parte deste mundo (MOSQUERA, 

1993, p. 128). 

Entretanto, a inclusão digital, especialmente a de 

pessoas na terceira idade, foco do projeto aqui exposto, não 

se não restringe à disponibilidade de computadores, mas à 

capacitação das pessoas com mais de sessenta anos para o uso 

efetivo deste recurso tecnológico, como fator determinante da 

qualidade de vida. Logo, para ser incluído digitalmente não 

basta ao individuo ter acesso a micros conectados à internet, 

é necessário também estar preparado para usar estas 

máquinas, não somente com capacitação em informática, mas 

com uma preparação educacional que permita usufruir de seus 

recursos de maneira plena. 

A Lei 8.842 (BRASIL 1994, art. 1º), dispõe sobre a 

política nacional do idoso, e tem como finalidade “assegurar 

os direitos sociais do idoso, criando condições para promover 

sua autonomia, integração e participação efetiva na 

sociedade”. Nesse sentido, reafirma, portanto, a necessidade 

de promover alternativas para socializar pessoas na terceira 

idade provendo-lhes acessibilidade às diversas possibilidades 

de relações favorecendo as relações inter geracionais  

Os recursos do computador e da internet dão aos 

cidadãos acima de sessenta anos, uma educação permanente, 

traduzida em dignificação e em atividade processual 

ininterrupta permitindo-os se situarem melhor na sociedade 

atual sendo responsáveis por suas escolhas (LIMA et al., 

2008). Os elos que se firmam nas redes expandem a 

sociabilidade para além das fronteiras pré-estabelecidas, 

fazendo com que as relações entre as pessoas nas 

comunidades virtuais se caracterizem em gestos de 

solidariedade.  



213 
 

Nesse sentido a Internet pode contribuir para a expansão 

dos vínculos sociais numa sociedade que parece estar 

passando por uma rápida individualização e uma ruptura 

cívica (CASTELLS 1999, p.445).  

Obviamente, que ao se inserirem em processos 

tecnológicos participando de atividades dessa natureza, o 

tempo livre do idoso antes visto como aborrecido e tedioso, 

perde seu sentido pejorativo, evidenciando momentos livres 

para o desenvolvimento pessoal, lazer, saúde mental e por 

consequência melhor qualidade de vida. 

Diante das questões mencionadas, a realização do 

projeto “Inclusão Digital na Terceira Idade” teve por objetivo, 

levantar a questão, orientar e discutir junto à sociedade, a 

importância da Inclusão Digital da Terceira Idade para o 

exercício da cidadania e ampliação dos seus direitos sociais, 

de modo a auxiliar os iletrados em informática no caminho 

rumo a um futuro mais digno e participativo. Para tanto, 

buscou capacitar pessoas da terceira idade sobre como utilizar 

um computador e recursos da web enquanto ferramenta para 

ampliação do círculo de amizades e descoberta do mundo 

online, apresentando-se como oportunidade de inserção 

social, estimulação mental e bem-estar garantindo-lhes 

qualidade de vida.  

O tripé formado pelo ensino, pesquisa e extensão, 

constituiu o eixo fundamental do projeto, o qual integrou de 

modo interdisciplinar e transversal aos objetivos do Plano 

Nacional de Extensão, porque estabeleceu um diálogo com a 

sociedade acerca dos impactos da tecnologia sobre os direitos 

humanos dos idosos impactando diretamente na qualidade de 

vida desses indivíduos, potencializando o papel da 

Universidade a serviço da comunidade, representado por seus 

professores e alunos.   
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Desenvolvimento 

O projeto de extensão aqui relatado realizou-se na 

cidade de Ituiutaba no período de março a dezembro de 2015, 

pelos universitários da Universidade do Estado de Minas 

Gerais – UEMG Unidade Ituiutaba. Localizada no Pontal do 

Triângulo Mineiro, Ituiutaba possui uma população de 97.171 

habitantes, de acordo como o último senso realizado em 2010 

na cidade. A população de idosos neste período era de 15.670. 

Foram capacitados pelo projeto sessenta e quatro idosos 

divididos em sete turmas. 

 Desenvolvido em diferentes etapas, e por várias formas 

de divulgação buscando sensibilizar, mobilizar e envolver a 

comunidade acadêmica, o projeto adotou uma metodologia, a 

qual contemplou uma carga horária de três horas semanais, 

para reuniões periódicas com alunos participantes dos cursos 

de Sistemas de Informação, Engenharia da Computação e 

Psicologia. A condução das reuniões centrou-se na 

abordagem teórico prática acerca dos objetivos do projeto, 

por meio de pesquisa na bibliografia especializada sobre a 

temática estudada. Também foram realizadas exposições 

dialogadas, trabalhos de campo, vivências em grupo e auto-

avaliação sistemática, para o trabalho de campo aqui 

caracterizado como instrutoria junto à comunidade. 

As etapas na realização do projeto apresentam-se na 

ordem e data de sua realização: 

1ª Etapa: Estudo na bibliografia e sites especializados 

sobre o tema nos meses de março e abril; 

2ª Etapa: Reuniões com os alunos participantes para 

elaboração do conteúdo programático e material instrucional 

no mês de abril;    

3ª Etapa: Apresentação do projeto as Instituições 

parceiras no mês de maio; 



215 
 

4ª Etapa: Capacitação dos alunos para instrutoria no 

mês de junho; 

5ª Etapa: Divulgação do curso junto à comunidade no 

mês de julho; 

6ª Etapa: Capacitação dos idosos nos meses de julho a 

dezembro. 

 

A equipe de trabalho foi composta por um aluno 

bolsista e dez alunos voluntários. Após a fase inicial de 

construção teórica para realização do projeto, por meio de 

estudos em obras e sites especializados sobre o tema, 

aconteceram várias reuniões para definir o conteúdo 

programático a ser trabalhado na capacitação dos idosos, 

assim como para o desenvolvimento de todo o material 

instrucional como: planos de aula, metodologia utilizada, 

apostilas, cartazes e flyers informativos.  

A construção do planejamento das aulas ocorreu de 

forma participativa e integrada com os alunos dos três cursos. 

Mediante os objetivos do projeto, foram tratadas as questões 

conceituais necessárias para compreensão da utilização do 

computador e recursos da web, e posteriormente o número de 

aulas necessárias para o cumprimento dos conteúdos 

propostos. Também foram discutidos e definidos, textos para 

digitação, sites e jogos enquanto recursos metodológicos.  

Para definição dos temas a serem inseridos no material 

instrucional, assim como a metodologia utilizada durante a 

capacitação na abordagem de tais conteúdos, diversas 

pesquisas na bibliografia e em sites especializados foram 

realizadas. Após as discussões e análises dos dados coletados, 

os alunos elaboraram a apostila nos laboratórios de 

informática da Instituição. Circunstanciados pelas teorias 

estudadas, além da apostila, também foram desenvolvidos 
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cartazes para divulgação do curso, documentos e formulários 

de controle. 

O formato participativo, quando do início da 

implementação do projeto, permitiu aos alunos trabalharem 

em grupo possibilitando o desenvolvimento de habilidades de 

liderança e relacionamento interpessoal. Ou seja, a proposta 

meramente técnica centrada na arte de ensinar o manuseio de 

equipamentos e recursos tecnológicos, não foi a força motriz 

dos objetivos do projeto. Seus propósitos extrapolaram as 

habilidades cognitivas, pois além da aplicabilidade prática do 

conhecimento técnico aprendido na universidade, promoveu 

aos discentes o desenvolvimento de várias habilidades 

essenciais para a formação de profissionais empregáveis no 

século XXI. 

As visitas as Escolas e Entidades de representatividade 

social para apresentação do Projeto e convite a parcerias, 

consolidaram mais uma das etapas de implementação do 

projeto. Inicialmente o contato foi realizado via telefone e 

posteriormente o mesmo aconteceu in loco. Os parceiros 

puderam conhecer os objetivos do projeto assim como a 

contrapartida para participação. As visitas e análises acerca 

da viabilidade de execução do projeto por parte das Escolas 

aconteceram no mês de maio. Durante as visitas, foram 

discutidos os procedimentos necessários para divulgação do 

curso e recrutamento dos participantes. Também foram 

acertadas as datas de início das turmas e horários de aula.  

Essa atividade exigiu dos estudantes envolvidos um 

olhar para além das áreas específicas de informática e 

tecnologia, pois os permitiu também o desenvolvimento de 

habilidades de comunicação, argumentação e persuasão para 

que diante do problema de estudo, pudessem opinar 
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criticamente acerca da inclusão digital como um dos fatores 

determinantes da qualidade de vida do idoso.  

Na sequência, deu se a capacitação dos alunos para 

instrutoria. Durante o encontro, os discentes construíram a 

metodologia a ser utilizada por eles enquanto instrutores. 

Decidiu-se pelo uso do método expositivo interativo e pelo 

acompanhamento individual dos participantes. Em grupo, os 

alunos tomaram decisões planejando, organizando e 

coordenando as atividades a serem desenvolvidas. O uso do 

computador como condição indispensável para a melhoria das 

condições de interação social e estimulação da atividade 

mental dos idosos foi a tônica das discussões.  

Os objetivos do projeto, assim como o papel da 

Universidade e do universitário enquanto agentes diretos na 

transformação dos problemas da sociedade também foram 

trabalhados durante toda a capacitação, despertando a 

consciência universitária para o estudo de diferentes 

alternativas na busca de soluções que viabilizem o bem-estar 

de pessoas acima de sessenta anos como forma de garantia de 

qualidade de vida desses cidadãos. 

Quando da divulgação do curso nas portas das 

Instituições, os alunos mais uma vez puderam aprimorar 

habilidades, outrora já desenvolvidas. Com o apoio dos 

parceiros, as abordagens destinadas à comunidade, 

aconteceram de forma direta. Na ocasião, as pessoas eram 

informadas pelos universitários sobre o objetivo do curso, 

local, período de realização e carga horária, bem como os 

critérios para participação.  

Na sexta e última fase do projeto, aconteceu a 

capacitação dos idosos, cuja carga horária mínima para cada 

grupo era de vinte horas. Ao final da capacitação de uma 

turma, mediante demanda, dava-se início a uma nova no 
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mesmo órgão e/ou entidade de representatividade social. Em 

caso de não haver demanda, iniciava-se uma nova turma em 

outro órgão e/ou entidade de representatividade social 

também parceiro do projeto. O número máximo de 

participantes por turma foi de dez idosos em detrimento do 

número de computadores disponibilizados pelos parceiros. 

Ao todo foram sete grupos formados e sessenta e quatro 

idosos capacitados. 

 

Considerações Finais 

Preliminarmente, conclui-se que a realização e 

implementação do projeto cumpriu com um dos principais 

papéis da universidade que é devolver à sociedade, 

conhecimentos elaborados, produzidos através dos problemas 

levantados junto à própria sociedade. Constatou-se a eficácia 

da prática da interdisciplinaridade na universidade como uma 

das principais atividades acadêmicas, reunindo e interagindo 

nas atividades do projeto conteúdos, alunos e professora de 

cursos e disciplinas distintas.  

Com um formato de ensino pluriversitário, apoiado na 

transdisciplinaridade, o projeto contemplou aos estudantes 

envolvidos, além da aplicabilidade prática do conhecimento 

técnico aprendido por meio dos conteúdos aprendidos na sala 

de aula, impedindo que o ensino se torne abstrato e 

independente das realidades sociais, o desenvolvimento de 

habilidades humanas e de decisão. As informações e dados, 

coletados e processados durante sua execução estimularam o 

conhecimento ligado às necessidades biopsicosociais do 

idoso levando os alunos à produção de trabalhos apresentados 

em eventos científicos. 

Percebeu-se que a absorção de conhecimentos técnicos 

por parte dos alunos foi progressiva, e está condicionada à 
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existência de um problema real e atual, no caso o 

comprometimento da qualidade de vida de pessoas com mais 

de sessenta anos cuja solução, aqui tratada como a inclusão 

digital, depende daqueles conhecimentos. Nesse sentido, os 

discentes perceberam a indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão na produção de soluções de 

transformação social elaboradas para necessidades atuais de 

uma comunidade de forma adequada.  

Os resultados do projeto permitem concluir ainda que, 

a avaliação da aprendizagem por processo, via criação e 

implementação de uma extensão universitária, é de extrema 

validade acadêmica, porque permite identificar o 

comportamento e o conhecimento adquirido pelo aluno por 

fases do processo, avaliando, portanto, situações dinâmicas 

do seu aprendizado, contextualizadas, e respeitando as suas 

aspirações e o seu status psicossocial.  

No tocante aos idosos, a princípio observou-se baixa 

auto estima devido ao sentimento de incapacidade para se 

adequar as novas tecnologias. Contudo, os resultados 

mostraram que no decorrer da capacitação sobre como utilizar 

um computador e recursos da web enquanto ferramenta para 

ampliação do círculo de amizades e descoberta do mundo 

online, os participantes perceberam a oportunidade de 

inserção social, estimulação mental e bem-estar. Constatou-

se que apesar das dificuldades no manuseio de tais 

ferramentas, o mundo digital se apresentou de forma 

transformadora em suas vidas confirmando a necessidade e 

urgência de democratizar o saber, ampliando o acesso ao 

conhecimento como forma de garantia da qualidade de vida.  

Por suas pretensões e abrangência atingida, o projeto 

contribuiu sobremaneira para emissão de novos olhares e 

discussões acerca da problemática dos direitos dos idosos 
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ituiutabanos, assim como da necessidade de políticas públicas 

que propiciem melhorias na qualidade de vida de pessoas com 

mais de sessenta anos. Sugere-se que mais estudos sejam 

desenvolvidos no intuito de conceber e implementar novas 

ações extensionistas com a mesma natureza e público 

considerando a abrangência atual e futura da população idosa 

no país. 
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Introdução 

A educação ambiental surgiu com o objetivo de gerar 

consciência ecológica em cada ser humano, sobretudo, sobre 

suas atividades econômicas, culturais e sociais e, também 

oportunizar conhecimentos que permitam mudar o 

comportamento voltado à proteção da natureza. Desde cedo, 

deve-se aprender a cuidar da natureza no seio familiar, em 

complemento à escola, pois é em conjunto que se deve iniciar 

a conscientização em relação ao cuidado que se deve ter com 

o meio ambiente. A participação é um aprendizado que cabe 

à educação ambiental resgatar valores humanos como 

solidariedade, ética, respeito pela vida, honestidade, 
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responsabilidade, dentre outros (MONTEIRO, 2010, p.35). 

Desta forma, este processo favoreceu uma participação 

responsável nas decisões de melhoria da qualidade de vida, 

do meio natural, social e cultural. Pensando nessa abordagem, 

o projeto de extensão foi desenvolvido por alunos e 

professores do Curso de Agronomia da Universidade de 

Minas Gerais, Unidade Ituiutaba no ano de 2014.  Estiveram 

envolvidos alunos, técnicos do Instituto Estadual de Florestas 

(IEF) de Ituiutaba e a equipe pedagógica da escola de nível 

fundamental de ensino privado, do Colégio nacional, 

objetivando que as crianças pudessem perceber que a sua 

contribuição seria relevante em projetos de conscientização 

ambiental. Essas atividades de sensibilização proporcionaram 

um caminho para que pessoas se tornassem conscientes de 

quão importantes são as suas atitudes. A conscientização só 

se realiza através das transformações do homem. Analisando 

os adultos, conclui-se que existe certa dificuldade em mudar 

seus hábitos e aceitar mudanças, já nas crianças, não foram 

verificadas estas dificuldades. 

Assim, o processo de aprendizagem, o respeito e a ética 

devem ser solidificados ainda na infância, em que se percebe 

que crianças conseguem memorizar determinados conceitos e 

interiorizá-los defendendo sempre seu ponto de vista e seus 

princípios, passando a ser um excelente divulgador de ideias. 

Com isso, baseando-se nestas prerrogativas, optou-se em 

trabalhar com crianças de ensino fundamental, de forma 

lúdica, levando-os a conscientização da necessidade de 

preservar o meio ambiente.   

Segundo estudos, é com a idade de 6 a 10 anos, que se 

inicia a formação do caráter, responsabilidade e acúmulo de 

conhecimento de uma criança. Por esta razão, foi trabalhado 

na escola de ensino fundamental I o tema “Educação 
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ambiental”, com a esperança de que no futuro, as crianças 

envolvidas não comentam as mesmas atitudes que os adultos 

vêm cometendo. 

A busca por legitimar a Educação Ambiental na escola 

e o amadurecimento da mesma, revela além de sua 

responsabilidade social, enquanto campo de conhecimento, 

também sua prática reflexiva perante uma educação de 

qualidade. Esta postura é abordada por Maturana (2003, p. 

31): “a reflexão é um ato na emoção na qual se abandona uma 

certeza e se admite o que se pensa, o que se tem, o que se 

deseja o que se opina ou o que se faz pode ser olhado, 

analisado, e aceito ou rejeitado como resultado desse olhar 

reflexivo”. 

De acordo com Trajber e Sato, 2010, numa sociedade 

impulsionada pelas questões capitalistas de um mundo 

extremamente acelerado, marcado pelas desigualdades e não 

pelas diversidades culturais, a educação firma seu 

compromisso de buscar uma educação diferente, 

transformadora. Transformadora no sentido de transcender às 

circunstâncias ambientais da relação com o outro e deste com 

o mundo através de uma cultura consciente. Assim, 

conseguir-se-á uma transformação – e por que não falar em 

transvaloração para alterar o ideário desenvolvimentista e 

consumista para práticas sustentáveis e duradouras. E para 

além das reflexões escolares, um currículo da vida, a mudança 

de valores que consiga tornar a todos pessoas melhores, 

capazes de enxergar as injustiças do mundo e lutar para que o 

planeta seja de todos!  

Durante décadas o homem vem manejando 

incorretamente e de forma inconsciente o ambiente, levando 

a inúmeras consequências negativas para o planeta, afetando 

todos os recursos naturais renováveis principalmente pelo 
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desmatamento das formações nativas. Diante dessa 

influência, alguns fenômenos como agravamento do efeito 

estufa, enchentes, deslizamentos de terra, alterações nos 

recursos hídricos se tornaram comuns nos dias atuais.  O 

desmatamento, causado pela ação direta do homem sobre a 

natureza, para obtenção de áreas para cultivo agrícola ou 

mesmo para extração da madeira, destruiu a biodiversidade 

local, causando a deterioração das matas ciliares que é 

composta pela vegetação florestal, localizada nas margens 

dos rios, córregos, lagos, represas e nascentes. A solução para 

recuperação das florestas e das matas ciliares é o 

reflorestamento, que consiste em retomar e povoar a 

vegetação natural daquele local com espécies adaptadas.  

Trindade, 2001, cita que na legislação ambiental, toda 

mata ciliar é classificada como área de preservação 

permanente. Na Lei Federal N° 4.771, de 15 de setembro de 

1965 - Código Florestal, em seu artigo 2° e o Art. 5° do 

Decreto-Lei Estadual N° 12.596, de 14 de março de 1995, 

consideram áreas de preservação permanente as florestas e 

demais formas de vegetação natural presentes ao longo dos 

rios ou de qualquer curso d’água, ao redor das lagoas, lagos 

ou reservatórios naturais ou artificiais e em nascentes ainda 

que intermitentes e nos chamados "olhos d'água", qualquer 

que seja a sua situação topográfica, num raio mínimo de 50 

(cinquenta) metros de largura. (Figura 1).  
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FIGURA 1 – Dimensões das faixas de mata ciliar em relação à 

largura dos cursos d’água, de acordo com a Legislação do Código 

Florestal (Lei nº 4.771/65) 

 
Fonte: www3.pr.gov.br/mataciliar. Programa Mata Ciliar. 

Acessado em: 08/ jun/ 2006 

 

Devido às ações antrópicas realizadas pelo homem, este 

projeto de extensão teve por objetivo conscientizar e mostrar 

às crianças a importância da mata ciliar para um rio, bem 

como o problema sócio ambiental relacionado ao 

desmatamento e à degradação dessas matas, desenvolvendo 

atitude ética e cidadã com crianças e professores e ainda 

cultivar espécies do cerrado com finalidade de 

reflorestamento das matas ciliares de rios da região de 

Ituiutaba-MG. 
 

Desenvolvimento 

Para desenvolvimento desse projeto de extensão, 

parcerias foram realizadas com a Empresa Cerâmica 

Ituiutaba, tendo como proprietário, o Sr. Mario Eugenio Jacob 

Iunes, a Escola Nacional e o Instituto Estadual de Florestas, 

sendo todos os envolvidos da cidade de Ituiutaba-MG. 
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O proprietário da Cerâmica Ituiutaba procurou o Curso 

de Agronomia, da UEMG, a fim de planejar um trabalho de 

conscientização ambiental, tendo em vista que, a referida 

empresa, no ano de 2013, participara de um edital de 

reconhecimento ambiental, tendo sido premiada como 

campeã, por empregar em suas atividades econômicas, 

práticas sustentáveis de acordo as Leis Federais Ambientais e 

o Tratado de Quioto. Um dos quesitos desta contemplação é 

que fosse realizado na comunidade local, neste caso em 

Ituiutaba, um plano de ação de conscientização das questões 

ambientais. Para tanto, a empresa Cerâmica Ituiutaba, recebeu 

verbas destinadas à aplicação em projetos sociais, o que 

possibilitou o desenvolvimento do presente projeto de 

extensão, que se iniciou no primeiro semestre letivo de 2014.  

A metodologia utilizada foi descritiva, envolvendo um 

contato direto com o ambiente. Realizou-se um levantamento 

in loco na área rural da empresa, de 2,4 ha, próximo ao 

Município de Capinópolis-MG, para verificação da situação 

da vegetação e da preservação da mata ciliar, com a ajuda dos 

técnicos do Instituto Estadual de Florestas de Ituiutaba-MG. 

Em abril de 2014, com uma equipe composta por professores 

voluntários, alunos bolsistas e outros voluntários iniciaram-se 

as visitas à Escola Nacional, para conscientização dos alunos 

do Ensino Fundamental I, sobre a importância de preservação 

do meio ambiente e da realização do projeto de extensão. 

Neste caso, as crianças estariam envolvidas diretamente na 

produção de mudas de árvores nativas para serem plantadas, 

promovendo o reestabelecimento da vegetação daquela 

região. 

Em maio, a empresa forneceu sementes de espécies 

florestais nativas, para que as mudas pudessem ser formadas. 

Para todas as espécies em questão, fez-se o teste de 
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viabilidade e germinação das sementes. Em agosto deu-se 

início a formação das mudas.  As sementes foram 

acondicionadas em garrafas PET, reaproveitando resíduos, 

contendo substrato formado por areia, terra vegetal e esterco 

de gado, na proporção 1:2:1, respectivamente. Nos meses de 

setembro a dezembro, realizaram-se visitas semanalmente 

para sanar dúvidas e discutir com os alunos o 

desenvolvimento das plântulas. As garrafas contendo mudas 

foram colocadas em casa de vegetação, que foi construída na 

empresa para melhor crescimento das mudas. Os alunos do 

Colégio Nacional se organizaram e acompanharam as etapas 

de desenvolvimento das plantas na casa de vegetação, com a 

orientação dos professores e alunos bolsistas do Curso de 

Agronomia. Em fevereiro de 2015, algumas espécies vegetais 

foram utilizadas para repovoar a mata da área rural da 

empresa, principalmente da mata ciliar que foi retirada pelos 

antigos proprietários. Os plantios de campo foram feitos pelos 

funcionários da empresa, alunos bolsistas do PAEx e por 

todos os voluntários. 

O levantamento foi realizado in loco com a ajuda de 

técnicos do Instituto Estadual Florestal-IEF- Minas Gerais, os 

quais identificaram as espécies. Inúmeras plantas foram 

encontradas, mas somente algumas fizeram parte deste 

projeto de extensão, citadas no Quadro 1.  
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Quadro 1: Espécies vegetais utilizadas para o reflorestamento 

 Nome cientifico  Nome comum  

01 Anarcadium occidentale Cajueiro 

02 Bauhinia forticata Pata-de-vaca 

03 Cecropia pachystachya Embaúba 

04 Ceiba speciosa Paineira 

05 Dipteryx alata Barú 

06 
Enterolobium 

contortisiliquum 

Tamboril, Orelha-de-

macaco 

07 Ficus crocata Figueira 

08 Syagrus oleracea Guariroba 

09 Tabebuia aurea Ipê-amarelo 

10 Genipa americana Jenipapo 

11 Handroanthus impetiginosus Ipê-roxo 

12 Tabebuia roseo-alba Ipê-branco 

13 Handroanthus heptaphyllus Ipê-rosa 

14 Hymenaea courbaril    Jatobá 

15 Pterodon emarginatus Sucupira-Branca 

 

Seguindo as orientações do Instituto Estadual de 

Florestas-IEF de Ituiutaba, a implantação obedeceu ao 

esquema de plantio de reflorestamento ciliar com espécies 

nativas, o espaçamento entre as mudas foi de acordo com as 

condições da área.   

Para melhor elucidar a questão ambiental, nada melhor 

do que citar Chico Alencar, nas provocações de Raquel Cunha 

Cruz e Loide Pereira Trois, 2012, p.01, “Melhor do que falar 

em natureza humana, portanto, é falar em condição humana. 

Somos filhos do tempo, da cultura, (...) dos processos 

educativos que as sociedades criam e recriam”. De acordo 

com essa premissa, os alunos do Curso de Agronomia e da 

Escola Nacional participaram do projeto intensamente, 
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demonstrando interesse e conhecimento sobre o assunto: 

“recuperação das matas ciliares”. As crianças envolvidas 

tornaram-se veículos de disseminação de conhecimento, 

transmitindo o conhecimento adquirido  para seus pais, 

vizinhos e parentes.  Observou-se ainda, a alegria estampada 

no rosto de todos os envolvidos por estarem participando de 

um projeto de preservação ambiental para construção de um 

futuro sustentável, podendo ser confirmadas pelas fotos 

abaixo.  
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Conclusão 

Todos os agentes envolvidos no projeto de extensão 

“Conscientização de crianças de ensino fundamental da 

Escola Nacional sobre a importância de preservação de matas 

ciliares no município de Ituiutaba/MG”, demonstraram-se 

interessados pela multiplicação dos conhecimentos 

adquiridos com relação ao problema sócio-ambiental que vem 

acontecendo na região de Ituiutaba-MG. 
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VÍDEODOCUMENTÁRIO “SE ESSA RUA 

FOSSE MINHA”11 
 

 

Glaciene Januário Hottis Lyra  

Hudson Giovanni Nunes Soares 

 

Introdução 

Na busca de contribuir com a discussão sobre o papel 

das atividades de extensão dentro da academia, além de sua 

relevância na formação do aluno, ao lado do ensino e da 

pesquisa, do ensino e da extensão, o objetivo deste estudo é 

trazer a experiência da produção do documentário sobre os 

anseios, dificuldades e desejos dos alunos do projeto Escola 

em Tempo Integral da Escola Estadual Emília Esteves 

Marques, projeto desenvolvido através da parceria da referida 

escola com o Núcleo de Pesquisa e Extensão da UEMG – 

Unidade de Carangola, MG. 

A imagem ocupa um lugar privilegiado na educação e 

na pesquisa acadêmica, no âmbito das diferentes áreas 

disciplinares, em particular, das Ciências Humanas e Sociais. 

A pesquisa envolvendo a imagem estática ou em movimento 

pode reportar-se à observação e análise da imagem relativa ao 

processo filmado por outros ou ao processo de registro e 

edição das imagens coletadas pelo próprio pesquisador. 

E nesta segunda perspectiva que se torna o foco 

norteador do presente projeto de extensão, é o cotidiano dos 

alunos do projeto Escola em Tempo Integral, executado na 

                                                           
12 Trabalho financiado pelo Programa Institucional de Apoio à Extensão 

(PAEx/UEMG). 
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Escola Estadual Emília Esteves Marques, em Carangola, 

Minas Gerais. 

A Universidade percebe que a realidade sociocultural 

dos alunos e da própria escola é algo de preocupação de toda 

a comunidade. A escola está inserida em um bairro da cidade 

de Carangola (Bairro Santo Onofre) onde os alunos convivem 

diariamente com o uso e tráfico de drogas, problemas 

socioeconômicos, dentre outros agravantes sociais, 

comumente encontrados nos dias atuais, como prostituição 

infantil, criminalidade, dentre outros. 

A escola, como sabemos, possui um papel social de 

formar cidadania, e a universidade, através da parceria 

extensionista, possui os elementos técnicos e metodológicos 

que podem contribuir com a formação desses alunos. 

Tendo isso, o presente projeto busca através da 

filmagem do vídeo/documentário, titulado “Se essa rua fosse 

minha”, ouvir os alunos do ETI (Escola em Tempo Integral), 

para assim, intervir pedagogicamente, mostrando aos alunos 

que eles são capazes de construir um futuro galgado na 

educação e no desenvolvimento pessoal. 

Dessa forma, o objetivo geral do presente projeto de 

extensão consistiu em produzir um vídeo documentário a 

partir dos depoimentos dos alunos do projeto Escola em 

Tempo Integral e dos professores da Escola Estadual Emília 

Esteves Marques, Polivalente, Carangola, Minas Gerais. 

Tendo isso, os objetivos específicos se embasam em: 

 Documentar em forma de vídeo os depoimentos 

dos alunos e dos professores da escola envolvida instigando-

os a falar sobre seus anseios quanto a futuro (profissão, 

sociedade, família); 
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 Entrevistar os professores da escola estadual 

Emília Esteves Marques sobre os trabalhos que vem sendo 

feitos na formação do cidadão célula da sociedade; 

 Intervir pedagógica e socialmente sobre questões 

de futuro, perspectiva social e profissional na vida dos alunos 

do projeto envolvido. 

 Fomentar a Extensão nos alunos do curso de 

Turismo da UEMG-Unidade de Carangola e a importância da 

extensão na formação acadêmica. 

É sabido que as primeiras produções cinematográficas 

elaboradas pelos Irmãos Lumière em 1986, foram verdadeiras 

experiências documentais que retrataram momentos de 

pessoas de uma forma inteiramente cotidiana, sem interferir 

na realidade. Os filmes possuíam um caráter documental, 

sempre entregando fatos comuns, ao se refere ao 

conhecimento humano da época: A chegada de um trem à 

estação, um bebê sendo alimentado ou a saída de operários de 

uma fábrica. Sendo assim, “[...] estudiosos abordam 

conceitualmente o documentário desde a sua origem, com o 

surgimento do cinema. ” (SACRINI, 2003, p. 2). 

Conforme Gusmão (2001), diante de tantos saltos e 

conquistas educacionais realizados ao longo da trajetória 

histórica, tem-se notado as atenções atribuídas ao espaço de 

sala de aula desde a década de 60 até a atualidade. 

Segue a referida autora informando que, desse modo, 

surge um questionamento acerca do espaço de sala de aula, 

pois frente ao processo de globalização e modernidade, a sala 

de aula ainda pode ser considerada um ambiente propício à 

construção da aprendizagem? Ou a sala de aula foi criada, 

segundo Enguita (1990, p. 89), ”para disciplinar, manipular e 

observar os movimentos e ações dos educandos e, desta 

forma, moldá-los para seguir padrões já estabelecidos”. 
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Hoje, qual é a real concepção de sala de aula, ou ainda 

perdura a concepção tradicionalista e a mesmice? 

Questionamentos como estes, diante de uma sociedade 

onde reina a informação pela informação, a técnica pela 

técnica, sem um referencial teórico e metodológico, que as 

fundamentem atribuindo-lhes significado, têm sido as 

preocupações constantes dos profissionais da educação na 

luta por possíveis soluções para reversão deste quadro. 

Desse modo, torna-se necessário fazer com que a sala 

de aula seja um ambiente favorável ao aprendizado e ao 

conhecimento, focando na solução das dificuldades de 

aprendizagem que o aluno vier a ter, mas sobre todo, para que 

o espaço de aprendizado se torne produtivo o educador deve 

estar comprometido norteado pela criatividade, dinamismo e 

acima de tudo, que respeite cada individualidade encontrada 

em seus alunos, valorizando sempre a realidade e vivência de 

cada um deles.  

 Isso porque, numa ação conjunta e integrada, possa 

favorecer e estimular a cooperação, o diálogo, a democracia e 

a autonomia do indivíduo e do grupo, onde o prazer de estar 

na sala de aula seja comum a todos. 

 

Desenvolvimento 

A metodologia utilizada na busca do cinema verdade, o 

presente projeto buscou através do formato de entrevista 

aberta, ouvir os envolvidos, questionando-os sobre suas 

visões sobre si mesmos no futuro. Anseios, angústias, desejos 

e deixando-os livres para comentar sobre quais são seus 

maiores temores e perspectivas sobre seus futuros. 

• Perguntas base feitas aos alunos: 

- Como é sua rua/bairro e quais os problemas e pontos 

positivos nela encontrados? 
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- Como você se vê daqui 20 anos? 

- E se essa rua fosse sua? 

• Perguntas base feitas aos professores: 

- O que você tem feito para me formar como cidadão 

dessa rua que é sua (educação)? 

A “rua” em questão é o próprio bairro do aluno. 

Enquanto cidadão membro da sociedade, o que ele pensa de 

como será sua participação na busca da melhoria da 

comunidade. 

O presente projeto usou da técnica de entrevista 

conhecida como HISTÓRIA DE VIDA (HV), para as 

finalidades a que se propõe este trabalho, abordaremos como 

uma entrevista em profundidade na qual o pesquisador 

constantemente interagiu com os alunos entrevistados. 

Segundo Minayo (1993), sua principal função é retratar as 

experiências vivenciadas por pessoas, grupos ou 

organizações. Existem dois tipos de HV: a completa, que 

retrata todo o conjunto da experiência vivida e a tópica, que 

focaliza uma etapa ou um determinado setor da experiência 

em questão. 

Utilizou-se também da técnica da ENTREVISTA 

ABERTA é utilizada quando o pesquisador deseja obter o 

maior número possível de informações sobre determinado 

tema, segundo a visão do entrevistado, e também para obter 

um maior detalhamento do assunto em questão. Essa técnica 

foi utilizada na busca da descrição de casos individuais, na 

compreensão de especificidades culturais para determinados 

grupos e para comparabilidade de diversos casos (MINAYO, 

1993). 

Segundo a Coordenadora do Projeto Escola em Tempo 

Integral da Escola Estadual Emília Esteves Marques, Profa. 

Waldirene Asvello, (em entrevista) “ o projeto funciona desde 
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2008 que ele funciona. No início a Betty (diretora) começou 

com duas turmas: uma de manhã e outra à tarde. Mas não 

era o que é hoje. Na verdade, esse novo formato veio para 

revolucionar. Para melhorar muita coisa que a gente tem 

visto que tem melhorado. ” 

A Professora Waldirene assumiu a regência das classes 

em 2008. Explicou que o ETI não é somente o aluno estar na 

escola entre as 07hs da manhã até as 17hs da tarde, mas de 

fato estar se integrando, como parte da família do aluno. Ter 

uma experiência diferenciada, com preparação para a vida. 

Na seleção dos alunos, a professora afirmou que por 

determinação da Secretaria do Estado da Educação, a seleção 

deve ser feita com base nos critérios da Secretaria, tendo 

como objetivo selecionar alunos com índice de defasagem, 

baixa aprendizagem, residir em “zona de risco”, ter problemas 

socioeconômicos e socioculturais. 

Quanto a realidade social dos alunos, a professora nos 

expôs da dificuldade de por vezes a relação entre os 

professores e alunos pode parecer difícil, contudo, o que 

move o projeto e seus professores é o comprometimento e o 

amor à profissão. Os alunos veem os seus professores como 

figura importante, sendo por vezes ícones dos alunos. 

Ao se referir à equipe do projeto, a professora deixou 

claro quanto todos têm o mesmo nível de comprometimento 

e de pertencimento com os alunos e com a escola. 

Ao ser questionada sobre o futuro dos alunos, o que ela 

pensa que o projeto tem feito para os alunos, a professora, 

usando o título do projeto de extensão, a professora respondeu 

que “Não é apenas ‘se essa rua fosse minha’, pois essa rua é 

nossa”. A professora se emocionou ao apresentar todo seu 

ponto de vista, explanando sobre a importância que a escola 
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possuí na formação de cidadania desses alunos. E espera que 

sua contribuição na vida desses alunos seja sempre positiva. 

Outra fala importante de ser considerada é a da diretora 

da Escola, professora Betty Giovanonni de Oliveira, que há 

todo momento, desde a reunião de assinatura de parceria 

sempre demostrou total interesse no projeto 

vídeo/documentário Se essa rua fosse minha. Em reunião com 

os pais dos alunos do projeto Escola em Tempo Integral a 

diretora se dirigiu aos pais lembrando do fato dela 

compreender toda a dificuldade dos pais de estarem 

trabalhando e longe dos seus filhos, mas também falou sobre 

a segurança e garantia dos pais saberem que estando na 

escola, no projeto Escola em Tempo Integral os alunos estão 

todos sendo acompanhados por uma equipe dedicada e com 

sensibilidade no trato com os alunos. 

Durante toda a execução do projeto, foi percebido que 

inicialmente os alunos do projeto Escola em Tempo Integral 

ficavam um pouco tímidos perante as câmeras e a equipe de 

filmagem do documentário. Contudo, ao apresentarmos os 

temas, os alunos iniciavam suas falas, aos poucos expondo 

sobre suas angústias e anseios sobre o futuro.  

Muito se percebeu o quanto trata-se de alunos carentes 

de atenção e de afeto. Seus meios sociais, por vezes, são 

repletos de desarmonia e problemas sociais como 

desemprego, drogas, exploração infantil, descaso, dentre 

outros problemas de inter-relação pessoal.  

Uma das alunas, em um dos dias de filmagens, estava 

cantarolando uma música e na busca de aproximação da 

mesma, um dos membros da equipe do projeto comentou 

sobre o quanto também gostava da música, que tratava de um 

amor que não seria apenas passageiro. Porém a aluna em 

questão surpreendeu com sua resposta, afirmando que ela vê 
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a música por outro olhar: o dela, tentando fugir das tentações 

do uso de drogas, por vezes, sendo o usuário um membro de 

sua família. 

Não consigo olhar no fundo dos seus olhos 

E enxergar as coisas que me deixam no ar, me deixam no 

ar 

As várias fases, estações que me levam com o vento 

E o pensamento bem devagar 

Outra vez, eu tive que fugir  

Eu tive que correr, pra não me entregar 
(De janeiro a janeiro – Roberta Santos e Nando Reis,2013) 

Com os trabalhos desenvolvidos no projeto, os alunos 

envolvidos puderam estar expondo, e de certo modo 

desabafando. 

Foi percebida a importância da escola na formação do 

alunato, e principalmente, a importância social que a escola 

possui na vida dos alunos. Muitos dos alunos, em seus relatos, 

colocam a escola como membro fraterno de seus laços 

familiares. Por possuírem inúmeras carências emocionais, 

parte desses alunos suprem essa carência com os professores 

e com a própria escola, fazendo desta um segundo lar. 

Durante as filmagens do documentário, os alunos, no 

início, sempre ficavam ansiosos e até de certo modo tímidos 

em responder as perguntas. Mas no decorrer das entrevistas, 

percebíamos certo desabafo por parte dos alunos. 

Um dos alunos, chamado aqui de #Aluno01, ao ser 

convidado para dar seu depoimento no documentário o aluno 

alegava não ter o que dizer. Contudo, mediante ao excelente 

comportamento e interesse em participar de atividades 

esportivas e musicais na escola, a equipe de filmagens 

orientadas pelo diretor do vídeo/documentário, viram a 

importância de ouvir um aluno que, mediante a realidade atual 
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do sistema educacional e realidade do alunato, seria 

interessante ouvir este aluno. 

O #Aluno01, que como dissemos anteriormente, 

alegava não ter o que dizer, surpreendeu a equipe de 

filmagens e os professores presentes na entrevista. O mesmo 

confessou ser filho adotivo, o que não era sabido pela escola, 

e que conhecia sua mãe biológica, e confessou a revolta em 

saber que a mesma é usuária de álcool e drogas. Ao expor 

sobre sua realidade familiar, o aluno emocionou todos os 

presentes ao afirmar que vê na educação, na música e nos 

esportes uma forma de mudar seu futuro e garantir que sua 

história familiar não se repita. Mostrou a importância que o 

projeto Escola em Tempo Integral tem em seu cotidiano e dos 

colegas, uma vez que o projeto permite que os alunos tenham 

a oportunidade de aprender sobre áreas como informática, 

mídias, comunicação, educação ambiental, dentre outras, de 

uma forma interessante e estimulante. Além do fato, como 

expôs o aluno, do projeto não permitir que o aluno esteja no 

ócio em um turno do dia e esteja vulnerável e exposto às 

drogas e outros problemas socioculturais que são realidades 

dos bairros carentes do município. 

Ainda na mesma entrevista, uma aluna, chamada aqui 

de #Aluna02, expôs à equipe de filmagens suas carências 

familiares. A mesma nos apresentou problemas enfrentados 

no cotidiano dos nos alunos, que por vezes, não são 

mencionados nos bancos das universidades, como o uso de 

drogas. O que nos surpreendeu durante a entrevista é que a 

maior preocupação da aluna não vinha apenas de sua família, 

essa que, mediante a fala da aluna, não possui tais problemas, 

mas sim, a dor que ela sentiu ao ver que estava perdendo 

amigos para o mundo das drogas. 
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Podemos avaliar, mediante a fala da aluna, o quanto o 

círculo familiar não se restringe apenas aos laços sanguíneos, 

mas vão além, angariando os colegas e amigos mais próximos 

de nossos alunos. 

Outro fato que nos despertou atenção durante as 

entrevistas, foi a fala do #Aluno01, ao expor sua preocupação 

com seus colegas e vizinhos de bairro. O aluno, ao projetar 

seu futuro, respondeu que “Se essa rua fosse minha, eu teria 

mais cursos interessantes nas escolas, como o projeto Escola 

em Tempo Integral. Mas não ia ser como é: seria melhor. 

Acho que falta umas aulas mais interessantes, como música, 

mas para gente aprender a tocar instrumentos; mais esportes, 

mas pra gente conhecer outros esportes que não fossem esses 

que a gente já conhece. ” 

Uma fala que emocionou aos entrevistadores do projeto 

foi de uma aluna, chamada aqui de #Aluna03, que em uma 

das dinâmicas elaboradas em sala, a aluno levou alguns 

objetos que são importantes. A aluno levou um livro e um urso 

de pelúcia. O livro que a aluna levou foi “Alice no país das 

maravilhas”, de Charles Lutwidge Dodgson, e ao ser 

questionada sobre sua identificação com a obra, a aluno expôs 

sobre o quanto ler para ela é importante, uma vez que ela sai 

de uma realidade que ela não quer vivenciar. E se identifica 

com a obra por perceber que a Alice, personagem principal da 

obra, viaja para um mundo mágico e enfrenta aventuras e 

perigos. A aluno faz uma alusão a sua realidade vivida em seu 

cotidiano. O urso que a aluna levou tem um nome, Alice. 

Outro aluno, chamado aqui de #Aluno04, ao ser 

questionado sobre seu bairro, afirma gostar muito de morar 

onde mora, que sempre morou ali com sua família, mas o 

entristece o fato de conviver diariamente com as drogas, tendo 

colegas que são usuários, o que o deixa triste pois quando 
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estão sob o efeito dos entorpecentes, esses ficam agressivos e 

diferentes do que são normalmente. O aluno diz que não se 

sente a vontade no bairro “as vezes eu quero sair, ir brincar na 

rua, mas não pode pois é muita droga na rua”. O aluno ainda, 

usando o tema do projeto, diz que “se essa rua fosse minha, 

eu queria mais polícia na rua, pra gente ter mais segurança! 

” 

 
FOTO 01: Reunião de assinatura da parceria entre o 

NUPEX/UEMG-Carangola e a Escola Estadual Emília Esteves 

Marques. Profa. Betty Giovanonni de Oliveira (Diretora Escolar), 

Profa. WaldireneAsvello (Coordenadora ETI-Polivalente), Profa. 

Me. Glaciene Januário Hottis Lyra (Coord. NUPEX), Prof. 

Hudson Giovanni (Professor do ETI-Polivalente, autor do  

Projeto). 

 
Fonte: Os autores, 2016. 
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FIG. 01: Logomarca do Vídeo/Documentário. 

 
Fonte: Os autores, 2016. 

 
 

 

FOTO 02: Gravações do Vídeo/Documentário “Se essa rua fosse 

minha”. 

 
Fonte: Os autores, 2016. 
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FOTO 03: Momento de “Roda de bate papo” com os alunos no 

pátio escolar. 

 
Fonte: Os autores, 2016. 

 
FOTO 04: Os alunos do ETI-Polivelente elaborando as perguntas 

do Vídeo/Documentário que serão feitas à coordenação Geral do 

Escola em Tempo Integral. 

 
Fonte: Os autores, 2016 
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FOTO 05: Entrevista com a Diretora Geral do ETI, Inspetora 

Escolar da SER-Carangola, Profa. Ana Beatriz Graça. 

 
Fonte: Os Autores, 2016. 

 

 

Considerações Finais 

Concluímos que o presente projeto de extensão trouxe 

a comunidade acadêmica à discussão de qual é o real papel da 

escola hoje. Mesmo no interior, a escola pública enfrenta 

todos os problemas sociais e econômicos que assolam todo o 

país. Drogas, sexualidade prematura, violência familiar, 

dentre tantos outros problemas que são reflexo da má 

estruturação familiar. 

Com o relato dos alunos do projeto Escola em Tempo 

Integral da Escola Estadual Emília Esteve Marques podemos 

avaliar o quanto a escola se torna um segundo lar também 

afetivo para os alunos.  Na escola, podemos detectar com mais 
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rapidez as situações de emergências emocionais no qual 

nossos alunos são acometidos. 

É notório que os adolescentes, nesta fase desprendem-

se de suas famílias e vão ao encontro de grupos sociais no 

qual ele tem mais intimidade e afinidade. 

O grupo escolhido por ele baseado na sua construção 

infantil. Ou seja, mesmo na adolescência a família é 

preponderante nas escolhas futuras dos jovens. A força de 

uma escuta é a base para irmos à fundo no nosso EU. Falar de 

forma aberta sobre as questões que os afligem fez com que os 

mesmos observassem que os problemas, decepções, alegrias, 

medos são mais comuns do que pensamos, eles se identificam 

rapidamente com o ter das discussões. Aliás, somos tão 

jovens, ainda autores da nossa história, precisamos sermos 

vistos. Se essa rua fosse minha, que linda!; mas ela é de todos 

nós. Fazer a diferença, eis o grande legado para as gerações 

futuras. 
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Regional de Ensino de Ituiutaba – SRE – e Faculdade 

Triângulo Mineiro – FTM –, na Escola Estadual Antônio 

Souza Martins, de Ituiutaba, com vistas a contribuir, na 
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perspectiva da multimodalidade, com o aperfeiçoamento da 

leitura e da produção escrita de estudantes do ensino médio. 

Os jovens contemporâneos formam uma geração de 

uma cultura que se sedimenta em códigos visuais. Por este 

motivo, distanciam-se do código verbal, o que torna a leitura 

penosa e, cada vez mais, distante. Além disto, o mundo atual 

se fundamenta no avanço tecnológico e, consequentemente, 

na velocidade da comunicação, o que o torna uma aldeia 

globalizada. 

Neste contexto, é natural que as gerações, diante das 

exigências impostas por este modo de vida, tenham 

preferência pelos códigos visuais, em detrimento dos verbais, 

pelo fato de os inserirem mais rapidamente no mundo. 

Realizada a partir do código verbal, a literatura 

organiza-se por meio de linguagem específica, a literária, que, 

por se inserir no campo das artes, se estrutura de forma 

peculiar, cria suas próprias regras, tornando-se, de forma 

geral, a mais hermética das linguagens verbais. Por este 

motivo, dentre os vários gêneros da ordem do verbal, os 

literários oferecem maior grau de dificuldade para sua 

abordagem, fazendo com que, dentre todos, sejam os mais 

relegados,pelo jovem leitor, ao segundo ou terceiro plano. 

Desta forma, a necessidade de os professores da 

educação básica se utilizarem de estratégias que 

desmistifiquem a pretensa inacessibilidade destes gêneros, 

para que os jovens estudantes possam desenvolver o gosto por 

sua leitura, e aprender, sobretudo, que um bom texto literário 

não se desvincula da realidade; muito pelo contrário, 

estabelece com ela um diálogo eficaz, em que a informação 

veiculada pela concisão da arte revela mais verdades do que 

se pode imaginar. 
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Ituiutaba, cidade do Pontal do Triângulo Mineiro, 

detém, no campo da literatura, uma grande riqueza: o ilustre 

filho, o escritor ficcionista Luiz Vilela. Revelado ao Brasil, 

aos 24 anos, quando venceu prêmio nacional de ficção com 

seu livro de contos Tremor de terra, o mineiro de Ituiutaba, 

em seus 60 anos de atividade literária, não se cansa de premiar 

a literatura brasileira, com vasta e qualificada produção.  

Detentor de técnica invejável, que o destaca como o 

mestre do diálogo, pratica uma literatura de linguagem rápida, 

objetiva, em que uma aparente simplicidade esconde, dos 

leitores menos experimentados, grandes temas universais, 

protagonizados por tipos comuns. 

Esta técnica aprimorada, com que faz verter sua matéria 

literária, devido à teatralidade da representação, faz de Luiz 

Vilela um dos escritores preferidos por profissionais e 

amadores do cinema e da televisão. São inúmeros os contos 

adaptados na forma de curtas e curtíssimas, para cinema e TV. 

Vilela pratica, também, eximiamente os gêneros novela e 

romance.   

Desta forma, considerando as práticas locais de 

letramento; o interesse dos alunos pelas artes visuais e pelas 

tecnologias digitais; a conveniência pedagógica das práticas 

de letramento apresentadas nas Propostas Curriculares de 

Arte e de Língua Portuguesa, CBC – Conteúdos Básicos 

Curriculares – (MINAS GERAIS, s/d), da Secretaria de 

Estado de Educação de Minas Gerais, para o Ensino Médio, 

especificamente nos eixos temáticos I – Conhecimento e 

expressão em artes audiovisuais – e III – A literatura 

brasileira e as outras manifestações culturais, o tema 

2:Estilos de época na literatura brasileira e outras 

manifestações culturais, o tópico 46: Contemporaneidade, 

habilidade46.0. Ler textos e obras representativos da 
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literatura brasileira contemporânea, produtiva e 

autonomamente; e as possibilidades – materiais e imateriais – 

de realização, elegeu-se o estudo sobre o ituiutabano Luiz 

Vilela, um dos maiores expoentes, de renome nacional e 

internacional, dentre os escritores contemporâneos elencados 

no tópico Contemporaneidade dos CBCs.  

Escolheu-se contos, um recorte de sua produção 

literária, como eixo integrador das múltiplas práticas, sociais-

escolares-sociais, de letramento a serem catalisadas e 

desenvolvidas com alunos do 2.º e 3.º anos do ensino médio, 

da Escola Estadual Antônio Souza Martins, de Ituiutaba-MG, 

com o objetivo de lhes oferecer possibilidades para 

aperfeiçoarem seu letramento literário, apresentar-lhes seu 

conterrâneo ilustre, prepará-los para extraírem significações 

na estrutura profunda do texto literário, contribuir com sua 

formação pessoal e cidadã, por meio da socialização de 

conhecimentos e vivências. Objetivou-se, ainda, iniciar estes 

alunos na prática de desenho básico, de storyboard e de 

fotografia para cinema e da produção de roteiros para vídeos, 

vídeos e seminários, levando-os a se inserirem no contexto 

ficcional da banalização das relações, no mundo 

contemporâneo, e das várias formas de violência 

manifestadas, e a se posicionaram sobre este tema, vivenciado 

em seu dia a dia. 

Pretendeu-se, também, contribuir com a formação dos 

acadêmicos dos cursos participantes – Engenharia da 

Computação, Engenharia Elétrica, Psicologia, Publicidade e 

Propaganda.  

Para que os objetivos fossem alcançados, partiu-se, 

inicialmente, do conceito de multimodalidade (DIONÍSIO, 

2006), que trata da inter-relação entre as várias representações 



255 
 

de textos, facilitando a compreensão dos sentidos sociais que 

deles emergem.  

As aprendizagens e as práticas, escolares e sociais, de 

letramento e de multiletramento devem favorecer a 

compreensão progressiva de conceitos e de questões 

cotidianas do mundo contemporâneo e a capacidade de pensar 

sobre eles, de forma contextualizada, em uma situação de 

aprendizagem planejada. Contudo, estas práticas devem e 

podem ocorrer, também, em uma abordagem genérica, de 

forma que o aluno possa abstrair novos conceitos, agora, de 

forma descontextualizada, em um movimento dinâmico e 

constante que vai do particular ao geral e do geral ao 

particular. 

Nesta perspectiva, a apreensão do conteúdo abordado, 

em qualquer área do conhecimento, vai ocorrer de forma 

progressiva e contínua, em um movimento crescente, que se 

inicia com o domínio de conceitos mais elementares até 

atingir os mais complexos.  

Desta forma, possibilita-se, ao aluno, estabelecer 

relações entre os conceitos e as situações vivenciadas, no 

interior da disciplina, entre disciplinas e áreas ou no dia a dia, 

para o que as oportunidades de aprendizagem e de realização 

dessas práticas devem ser ricas, variadas, recursivas (MINAS 

GERAIS, s/d). 

No sentido de que a multimodalidade é um campo de 

estudos em que se propõe explorar todas as formas de 

representação, sejam elas verbais ou não verbais, em todos os 

modos semióticos, define-se, conforme Kress e Van 

Leeuwen(2006), que neste campo de estudos o texto 

multimodal vai se realizar por mais de um código semiótico, 

revelando-se adequado às práticas de multiletramento. 
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Em um texto multimodal, para a construção da leitura, 

parte-se inicialmente da relação palavra e imagem, aos quais 

estão associados outros recursos como cores, sons, links, 

fotos, contribuindo, todos, para a diversificação de 

possibilidades na obtenção de sentidos. Deste modo, a 

utilização dos gêneros digitais em sala de aula contribui para 

uma leitura, cada vez mais, multimodal, mesclando 

linguagens e textos. 

A compreensão da diversidade de valores que orientam 

o aluno em seu modo de pensar e agir e o da sociedade, 

entende-se, advém de sua própria produção em arte e do 

conhecimento de outras produções e de outras culturas que 

orientará os rumos de sua aprendizagem, estreitando suas 

relações com a própria arte, como forma de posicioná-lo no 

mundo. Pretende-se, assim, conduzir o aluno à construção de 

conhecimentos que interajam com sua emoção, por meio do 

pensar, do apreciar e do fazer arte.  

Para as atividades desenvolvidas com alunos do Ensino 

Médio da Escola-Campo partiu-se da proposta da leitura 

literária como deflagradora do letramento que se constituiria 

em multiletramentos, ao se estender a outras formas de arte. 

Ao discorrer sobre as diretrizes para os Conteúdos Básicos 

Curriculares de Língua Portuguesa para o Ensino Médio – 

CBCs – a Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerias, 

Superintendência Regional de Ensino de Nova Era (MINAS 

GERAIS, s/d, p. 4) afirma: 

A interlocução literária requer competências específicas de 

leitura e abordagem que atentem para seu contexto e 

objetivo específicos de produção e para o pacto de leitura 

proposto. Qualquer forma de literatura é texto, contudo uma 

forma muito especial de texto: em que se elabora 

artisticamente a manifestação verbal de vivências e 

reflexões; com que se propõe ao leitor cumplicidade e 
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envolvimento emocional, e se lhe proporciona prazer 

intelectual e estético; por meio dele se provoca o 

estranhamento do cotidiano e se criam possibilidades de 

deslocamento pelo humor, pela fantasia, pelo sarcasmo. 

(MINAS GERAIS, s/d, p. 4). 

Desta forma, partindo-se da convicção de que somente 

se pode apreciar o que é dado a conhecer e a reconhecer, foi 

proposto ao público-alvo a interação e a interlocução com o 

texto literário, com a finalidade de possibilitar, a partir da 

relação com o texto, a construção de novos conceitos. Pode-

se afirmar que: 

Os textos literários oferecem oportunidade para a 

compreensão dos processos simbólicos historicamente 

contextualizados, bem como para a compreensão das 

identidades culturais nacionais e regionais e das 

circunstâncias históricas, sociológicas, antropológicas de 

sua formação. (MINAS GERAIS, s/d, p. 4). 

Nos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN+ 

(BRASIL, 2002) a área de Linguagens, Códigos e suas 

Tecnologias e a de Ciências Humanas têm nos estudos 

literários um campo capaz de promover a sua articulação, uma 

vez que estes estudos se traduzem em recurso eficiente para 

desenvolver o eixo de Contextualização Sociocultural 

previsto nos Parâmetros referidos. Ensinar Literatura 

significa possibilitar experiências e vivências significativas 

em apreciação, reflexão e elaboração artística.    

Propôs-se, também, trabalhar com 2 blocos de 

princípios, conforme Rojo e Moura(2012).Em um deles, 

partiu-se da cultura de referência do público-alvo, 

sedimentada nos códigos visuais, com vistas a atingir o 

código verbal, e, considerando-se este corpus, levando o 
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aluno-protagonista a um posicionamento crítico, de feição 

pluralista, ética e democrática. 

Os autores apontam que, ao trabalhar com 

multiletramentos, pode-se envolver ou não o uso de novas 

tecnologias da comunicação e da informação. No trabalho 

desenvolvido, optou-se por este envolvimento, ao se propor, 

aos protagonistas, não somente o consumo de gêneros e 

mídias, mas, também, sua produção. 

Desta forma, no segundo bloco, ainda conforme Rojo e 

Moura (ibid), propôs-se trabalhar com uma proposta crítico-

analítica em que os alunos-protagonistas pudessem, 

dialogando com sua produção, criar uma metalinguagem para 

se chegar a uma produção transformada. 

Por outro lado, Kleiman (2010) aponta a necessidade 

de a escola abandonar o que chama de “modelos universais e 

autônomos” (p. 377), em favor de propostas de modelos 

locais, significativos para os alunos. Para a autora, estes 

modelos deverão ser: 

[...] práticas e atividades que de fato visem ao 

desenvolvimento do letramento do aluno, entendido como 

o conjunto de práticas sociais nas quais a escrita tem um 

papel relevante no processo de interpretação e compreensão 

dos textos orais ou escritos circundantes na vida social. 

(KLEIMAN, 2010, p. 377). 

Objetivou-se, assim,uma prática social de letramento, 

como eixo estruturante das ações do projeto, visando uma 

concepção social da escrita, de maneira que os alunos-

protagonistas puderam abordar temas do currículo escolar, 

relacionando-os a esferas de atividades de sua vida cotidiana, 

sob a forma de sequência didática, com textos literários que 

lhes fossem significativos.  
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Buscou-se, então, conforme Kleiman, “um movimento 

pedagógico que vai da prática social para o conteúdo” (p. 

383), funcionando como eixo estruturador das disciplinas 

Língua Portuguesa e Arte. 

 

Multiletramentos 

Partindo-se da perspectiva teórica proposta, fez-se um 

recorte da produção literária de Luiz Vilela, contos, como 

eixo integrador das múltiplas práticas, sociais-escolares-

sociais, de letramento, catalisadas e desenvolvidas por meio 

de atividades interdisciplinares. 

Como ponto de partida, foram desenvolvidas atividades 

para ativar os esquemas de conhecimento prévio dos 

estudantes sobre o escritor e sua obra e, como estratégia de 

atraí-los para a proposta, foram exibidos filmes adaptados de 

contos, curtas ou curtíssimas, ou vídeos protagonizados por 

atores de ampla exposição na mídia.  

Deflagrados os trabalhos, considerando-se o interesse 

dos cursistas, partia-se da leitura literária para filmes/vídeos 

ou vice-versa, fazendo-se a contextualização do escritor e de 

sua obra, como prática social integrada à vida cotidiana: 

estilo, linguagem, técnica, temática. Foram promovidos 

questionamentos e discussões sobre os contos em estudo: o 

que foi abordado e como, a linguagem utilizada, os sentidos 

possíveis, objetivando, a partir de questões mais amplas, 

abordar temas locais. 

Permeando estas atividades, os cursistas puderam 

experimentar outras formas de linguagem, em oficinas de 

fotografia, desenho e storyboard, idealizadas com base na 

leitura de contos do Escritor, para se chegar à produção de um 

roteiro para vídeo, inspirado em um conto livremente 

selecionado em uma das coletâneas: Tremor de terra (1972), 
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O fim de tudo (1973), Lindas pernas (1979), No bar (1984), 

Tarde da noite (1999), A cabeça (2002), Você verá (2013). 

Anote-se que o conto selecionado para o roteiro trata de uma 

forma de violência no mundo contemporâneo; tema 

recorrente na produção Vileliana. 

Elaborados os roteiros, atuando em grupos, na etapa 

final do projeto, os cursistas produziram vídeos-curta em que 

puderam praticar os conhecimentos desenvolvidos nas 

oficinas, atuando, também, como atores de suas histórias. 

A produção final foi apresentada, no seminário de 

encerramento do trabalho, à comunidade escolar. Os cursistas 

concluintes foram os protagonistas do evento, para um 

público estimado em 150 pessoas. 

Esta realização, em seu todo, propiciou reflexão acerca 

do impacto na formação dos cursistas, da comunidade escolar 

e dos extensionistas, do bolsista e dos voluntários. Estes 

atores tiveram como valor agregado à sua formação, além do 

conhecimento específico, o desenvolvimento da 

sensibilidade, do gosto estético e do cuidado com as relações.  

Os 42 alunos inscritos, do 2.º e 3.º anos da Escola 

Estadual Antônio Souza Martins, de Ituiutaba, foram 

inseridos, por meio de oficinas, na prática de fotografia para 

cinema, desenho, roteiro e storyboard. Em consequência da 

evasão e rotatividade dos cursistas, ao longo do projeto, as 

vagas ociosas foram preenchidas com alunos do 1.º ano. 

Estas práticas propiciaram a produção de vídeos, em 

que os alunos puderam experimentar performances no papel 

de atores dos roteiros por eles criados. Possibilitaram, 

também, a experiência da fotografia, da direção e da edição, 

ao interagirem com o trabalho orientado pelos extensionistas.  

Durante estas atividades, os cursistas discutiram a 

temática que alimentou o projeto – a banalização das relações 
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no mundo contemporâneo e as várias formas de violência 

manifestadas –, tema que permeou todas as ações, cujas 

discussões foram conduzidas, particularmente, por dinâmicas 

de grupo, orientadas pelas extensionistas do Curso de 

Psicologia, apoiando-se na leitura de contos do escritor Luiz 

Vilela. 

Os objetivos propostos foram plenamente atingidos 

com o Seminário de encerramento, que contou com a 

presença do escritor Luiz Vilela.Este evento visou socializar 

resultados do debate instaurado sobre o tema que alimentou o 

trabalho, em suas várias etapas de produção, na Escola e na 

FTM – em seus laboratórios e no estúdio: dinâmicas de grupo, 

oficinas de fotografia para cinema, desenho, roteiro, 

storyboard, finalizando com a criação de vídeos inspirados 

em contos do escritor; de livre escolha. 

Na abertura, Luiz Vilela contemplou o tema, ao fazer a 

leitura pública do conto Mataram o rapaz do posto, do livro 

Você verá (2013). Na sequência, convidados abordaram o 

tema do Seminário, tecendo, com especialista em literatura e 

em Luiz Vilela, o diálogo da realidade com a ficção. 

A premiação recebida, pelo 4.º lugar, possibilitou a 

incriminação das ações, como a aquisição de material para 

realização de oficinas e significativo investimento em livros 

do escritor Luiz Vilela, que foram doados aos alunos 

concluintes do projeto e sorteados aos presentes no 

Seminário, em consonância com o objetivo central do projeto: 

incentivo à leitura e contribuição à formação do leitor 

literário.  

Os cursistas puderam experimentar a leitura literária do 

escritor ituiutabano, que lhes foi propiciada, em abordagem 

verticalizada, oferecendo-lhes subsídio para os roteiros e os 2 

vídeos produzidos – disponíveis em: 
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https://youtu.be/qON3kPF8LjU, inspirado no conto 

“Inferno”, da coletânea No bar (1984), e 

https://youtu.be/cq7MvXrQbJo, inspirado no conto 

“Catástrofe” de A cabeça (2002) –e 1 terceiro, em estágio 

embrionário. 

Além do protagonismo dos alunos concluintes, na 

realização do Seminário, um de seus pontos mais relevantes, 

foram seus depoimentos e a exibição dos vídeos por eles 

produzidos. Como mostra do que para eles representou a 

experiência, transcreveu-se o depoimento de Anycassia da 

Silva Mendes, aluna do 2.º ano: O Projeto me proporcionou 

mais aprendizado e me ajudou a perder um pouco da 

vergonha, frente às câmeras, e a conhecer novos colegas. 

Também me proporcionou conhecer os contos de Luiz Vilela.  

A trajetória, bem-sucedida, do projeto foi referendada, 

ainda, pelo Blog do Grupo de Pesquisa Luiz Vilela – GPLV 

– dando visibilidade ao trabalho: -

http://gpluizvilela.blogspot.com.br/2016/01/projeto-estuda-

interface-entre-cinema-e.html. 

 

Reflexões 

Consideram-se os objetivos plenamente alcançados, 

uma vez que as ações propostas foram desenvolvidas, na 

metodologia e tempo previstos, articuladas no movimento 

prática social local-prática escolar-prática social, desde a 

cerimônia de lançamento, na Escola, ao contar com atores do 

Grupo MECA, de Ituiutaba, para a leitura dramática de um 

dos contos de Luiz Vilela, retratando o tema alimentador do 

trabalho. 

Considera-se que objetivos foram cumpridos também 

pela contribuição na formação leitora e produtora de textos 

dos alunos-alvo do projeto e dos extensionistas, ainda que se 
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considere a infrequência dos primeiros, que levou a 

Coordenação do Projeto a estender o projeto aos alunos do 1.º 

ano; bem como a volatividade dos segundos que tenderam ao 

distanciamento das atividades, quando a etapa de atuação não 

estava, diretamente, relacionada com sua área de formação 

específica.  

Os resultados demonstraram, ainda, a contribuição do 

projeto no desenvolvimento das políticas públicas de ensino 

da língua portuguesa, literatura brasileira e artes e o impacto 

na formação pessoal e cidadã.  

Os entraves para a formação da turma, idealizada 

inicialmente para alunos de 3.º ano, a infrequência, a 

rotatividade e a evasão revelaram a necessidade de avanço na 

relação dialógica entre a Universidade e a comunidade, para 

favorecer a extensão de sua produção ao ensino e à pesquisa. 
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“PROJETO ESCREVENDO O FUTURO 

(PEF): (RE)CORTANDO PAPÉIS, CRIANDO 

PAINÉIS”, POSSÍVEIS CONTRIBUIÇÕES DE 

UMA TRAJETÓRIA QUE PERMANECE 13 
 

 
Denise Andrade de Freitas Martins 

 

Introdução 

Este texto trata da descrição do processo de criação e 

trajetória de uma atividade de extensão universitária da 

Universidade do Estado de Minas Gerais, Unidade Ituiutaba, 

o Projeto Escrevendo o Futuro (PEF)–(Re)cortando papéis, 

criando painéis, em busca de suscitar e promover novas 

reflexões em Educação, tendo em vista nossa experiência, 

como professora participante em atividades de ensino, 

extensão e pesquisa, em atividades que envolvem práticas 

artísticas e musicais. 

Desta forma, nossa motivação é a própria trajetória, 

cuja atuação sempre ultrapassou os muros das escolas nas 

quais trabalhamos, num exercício permanente de ideal 

compartilhado, e por compartilhar, envolvendo diferentes 

pessoas e instituições de ensino, áreas de conhecimento, 

objetivos e metodologias, abordagens e procedimentos. 

Por isso, apresentaremos os conceitos de práticas 

sociais e interdisciplinaridade, com o objetivo de repensar a 

própria prática docente e, por meio desta discussão, ser capaz 

de suscitar e promover novas reflexões na área, em busca de 

                                                           
13Trabalho financiado pelo Programa Institucional de Apoio à Extensão 
(PAEx/UEMG). 
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estimular a realização de práticas interdisciplinares com base 

em pessoas e profissionais sensíveis e abertos ao Outro14, que 

não é outro qualquer, mas aquele e aquela com o/a qual 

escolhemos compartilhar experiências e conhecimentos, 

construir novas formas de ver, fazer e sentir o mundo, novas 

maneiras de nos relacionarmos. 

A justificativa por tal proposição se apoia, sobretudo, 

na condição de escolha e decisão de trabalhar com o Outro, 

que é a criança estudante de escola pública. Essa criança não 

é uma criança qualquer, mas a que está exposta aos perigos 

da modernidade e sujeita às poucas oportunidades de 

crescimento. Crianças de fácil acesso às ruas, crimes e drogas 

e também de forte potencial para a vida digna e autônoma, por 

isso libertária. Ser professor/a, ou melhor, educador/a dessa 

criança exige formação pessoal e profissional que ultrapasse 

a compreensão dos manuais de educação. Esse não é um 

profissional qualquer, mas alguém que necessariamente tenha 

curiosidade, respeito e compromisso com o que realiza e com 

quem realiza. Somente uma formação que dê conta desta 

realidade pode ser o caminho para uma educação libertadora 

e humanizante. 

Dessa forma, esperamos que este trabalho possibilite 

reflexões comprometidas com abordagens alternativas para a 

criação/realização/desenvolvimento/permanência e 

contribuição de atividades de extensão universitária, 

envolvendo práticas artísticas e musicais, junto aos estudantes 

da escola de educação básica. 

 

  

                                                           
14Para Dussel (s/d), acolher o outro é servir como sendo o outro, daí o 
termo Outro, com “O” maiúsculo. 
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Educação Integral 

Como os/as participantes do PEF são estudantes 

regularmente matriculados na Escola Bias Fortes, os/as quais 

integram o Programa Educação em Tempo Integral 

(PROETI), apresentaremos seguir o referido programa e o 

projeto, respectivamente. 

O Programa Educação em Tempo Integral (PROETI), 

em Minas Gerais, existiu inicialmente em algumas cidades do 

estado, com concentração na região metropolitana de Belo 

Horizonte. Em 2005, havia o projeto intitulado “Aluno de 

Tempo Integral”, o qual integrava o “Projeto EscolaViva, 

Comunidade Ativa”, cujo objetivo era atender as 

necessidades educativas dos/as estudantes das escolas 

estaduais, em busca de melhorar o desempenho escolar e 

ampliar o universo de experiências artísticas, culturais e 

esportivas desses estudantes, com extensão do tempo de 

atendimento pela escola. Em 2009 esse projeto se estendeu 

para outros municípios em todo o Estado de Minas Gerais 

(MG/SEE, 2009). 

Essa concepção de criação reporta aos projetos 

implantados no Brasil por Anísio Teixeira nas décadas de 

1920 e 1930 e continuados por Darcy Ribeiro, a partir de uma 

proposta de escola baseada na ideologia de John Dewey, 

filósofo e pedagogo norte-americano, em busca de ampliar as 

funções da escola e de fortalecê-la. Com o afastamento de 

Anísio Teixeira da vida política, na ditadura militar, sua 

proposta dos Centros Educacionais não logrou continuidade. 

Esquecida por cerca de 20 anos, a educação de tempo integral 

reapareceu nos anos 1980 e 1990 com a idealização dos 

Centros Integrados de Ensino Público (CIEPs), no Rio de 

Janeiro, uma iniciativa de Darcy Ribeiro, quando este pensava 
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a escola de seis horas, no governo Leonel Brizola (MG/SEE, 

2009). 

Conforme consta dos documentos da Secretaria de 

Estado de Educação de Minas Gerais (MG/SEE, 2009), no 

texto intitulado “Escola de Tempo Integral”, este programa, 

que passou a ser chamado de Educação em Tempo Integral, 

foi criado para buscar oportunidades reais aos alunos/as, no 

sentido de que esses/as pudessem se desenvolver como 

pessoas e cidadãos, sendo que à escola caberia o papel de 

garantir aos alunos/as uma melhor aprendizagem, de modo a 

progredirem nos estudos, superando obstáculos e enfrentando 

desafios. 

Na Escola Bias Fortes, o PROETI foi instituído no ano 

de 2007, sob a forma de uma intervenção pedagógica da 

Secretaria do Estado de Educação – SEE/MG, com o objetivo 

de recuperar aqueles alunos com dificuldades de 

aprendizagem. Segundo Divino (2012), a contratação de 

professores/as para este projeto era feita pela própria escola, 

na pessoa de seu diretor, e o critério fundamental para a 

permanência ou não desse/a professor/a em sala de aula era o 

“domínio da disciplina”, o mesmo que “domínio de turma”, 

de garantia de um bom funcionamento da rotina de sala de 

aula. 

Ainda, de acordo com os termos constantes dos 

documentos da Secretaria de Estado de Educação de Minas 

Gerais (MG/SEE, 2009), as prioridades para participar do 

PROETI seriam daqueles/as alunos/as com dificuldades de 

aprendizagem nos conteúdos curriculares. A matriz curricular 

do PROETI era composta de três campos, assim organizados: 

1) atividades de linguagem e matemática (hora de leitura, 

jogos matemáticos, informática educativa, estudo 

monitorado, produção de texto, dinâmicas de grupo); 2) 
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atividades artísticas, esportivas e motoras (artes 

visuais,dança, artes cênicas, jogos motores, capoeira, 

bandinha rítmica); 3) formação pessoal e social (formação de 

hábitos e higiene, formação para a vida prática, educação para 

o trânsito, sexualidade, afetividade, educação para a paz). 

No ano de 2012, o PROETI foi ampliado aos estudantes 

do 3º, 4º e 5º anos do ensino fundamental dessa mesma escola. 

Os critérios de seleção para participação dos/as estudantes no 

PROETI em geral eram interesse das famílias; jornada de 

trabalho de pais/mães/pessoas responsáveis; condições 

socioeconômicas precárias; necessidades e dificuldades de 

aprendizagem; garantia de transporte escolar e alimentação; 

exposição aos riscos sociais, dentre outros, ultrapassando 

assim as prioridades estabelecidas nos documentos legais 

(MG/SEE, 2009, p. 9), como: “[...] atender as necessidades 

educativas dos alunos com dificuldades de aprendizagem nos 

conteúdos curriculares, bem como desenvolver atividades 

artísticas, culturais e esportivas que ampliem o universo de 

experiências dos mesmos”, já que as dificuldades e 

necessidades alcançavam dimensões estruturais, familiares, 

sociais e econômicas. 

 

Projeto Escrevendo o Futuro (PEF) – (Re) cortando 

papéis, criando painéis 

O Projeto Escrevendo o Futuro (PEF) – (Re) cortando 

papéis, criando painéis foi criado no ano de 2006, por ocasião 

de nosso exercício no cargo de coordenação de extensão na 

Fundação Educacional de Ituiutaba (FEIT), Universidade do 

Estado de Minas Gerais (UEMG/Unidade Ituiutaba), em 

diálogo com o presidente da FEIT, Gerson Sebastião de 

Souza, a respeito de atividades e ações que poderiam ser 

implantadas na Universidade. Inspirados em um programa do 
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Grupo Algar, empresa de telefonia cujo nome vem das iniciais 

de seu fundador - Alexandrino Garcia, desenvolvido com 

crianças que apresentavam dificuldades de leitura e escrita em 

uma escola da cidade de Ituiutaba, a Escola Estadual João 

Pinheiro, demos início às discussões, principalmente porque 

parecia ser uma oportunidade de reunir em uma mesma 

atividade de extensão universitária a Fundação, a escola de 

educação básica e ainda o Conservatório Estadual de Música 

“Dr. José Zóccoli de Andrade” 15. 

Dessa discussão participaram inicialmente a professora 

Sonia Maria Pereira Maciel (então diretora do Instituto 

Superior de Educação de Ituiutaba, ISEDI) e o professor 

Marco Túlio Faissol Tannús (por ocasião, diretor do Instituto 

Superior de Ensino e Pesquisa de Ituiutaba, ISEPI). Iniciou-

se, assim, o esboço do Projeto Escrevendo o Futuro. Após 

esse diálogo, o presidente da FEIT/UEMG/Ituiutaba16 alinhou 

a ideia inicial do PEF: a partir de uma parceria estabelecida 

entre a Superintendência Regional de Ensino (SRE), 

representada na pessoa da professora Ises Maria Gomes 

Cintra e a Fundação, esta última estimularia as coordenações 

dos cursos a criar subprojetos que contribuíssem com a 

melhoria do processo de leitura e escrita de alunos/as da rede 

pública estadual das escolas situadas na cidade de Ituiutaba. 

Várias reuniões foram realizadas ao longo de 2006 e 

2007 na UEMG/Ituiutaba, principalmente porque esse projeto 

                                                           
15 O Conservatório Estadual de Música “Dr. José Zóccoli de Andrade” foi 
fundado no ano de 1965 e integra a rede de escolas de música mantidas 
pelo Estado de Minas Gerais, um dos doze Conservatórios Públicos 
Mineiros.  
16A FEIT/UEMG, uma Fundação associada à UEMG, tornou-se, a partir de 
três de junho de 2014, uma Unidade da UEMG, passando a ser assim 
representada: UEMG, Unidade Ituiutaba. 
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tinha como premissa a participação voluntária dos/as 

professores/as e alunos/as. Depois de muitas reuniões, 

geralmente coordenadas pelos/as diretores/as do ISEDI e 

ISEPI, surgiu uma novidade: bolsas de extensão e de pesquisa 

para financiamento de estudos para alunos/as e professores/as 

da UEMG/Ituiutaba, além de auxílio para material de 

consumo e para participação em eventos científicos. 

Abertos os editais do Programa Institucional de Apoio 

à Extensão da Universidade do Estado de Minas Gerais 

(PAEx/UEMG), professores/as e coordenadores/as de cursos 

se organizaram e apresentaram quatro subprojetos de 

extensão junto ao PEF: “Letrando com ciência” (Ronald 

Costa Maciel, professor/coordenador; Renata Bernardo 

Araújo e Silvana Gonçalves Hipólito, alunas bolsistas; junto 

à Escola Estadual Governador Bias Fortes); “Leitura e escrita: 

a caminho do letramento” (Lucimar Silva de Andrade, 

professora/coordenadora; Daiane Silva Reis, aluna bolsista, 

junto à Escola Estadual Álvaro Brandão de Andrade); 

“Trabalhando as dificuldades da lecto-escrita através da 

poesia e da música: o lúdico como estratégia para favorecer a 

aprendizagem” (Márcia Querobina Santos Duarte, 

professora/coordenadora; Ariane Cardoso Maia Souza e 

Raquel dos Santos Ferreira, alunas bolsistas, junto à Escola 

Estadual Álvaro Brandão de Andrade); “(Re) cortando papéis, 

criando painéis: uma possibilidade de melhoria do processo 

de leitura e escrita por meio de práticas artísticas” (Denise 

Andrade de Freitas Martins, professora/coordenadora; 

Ângela Brasil Queiroz de Oliveira e Lídia Oliveira da Costa 
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Almeida, alunas bolsistas, junto à Escola Estadual 

Governador Bias Fortes)17. 

O critério definido pela UEMG/Ituiutaba e SRE de 

decisão pelas escolas foi que deveríamos atuar naquelas que 

tivessem obtidos os piores índices de classificação de acordo 

com os resultados colhidos junto aos dados das provas do 

Sistema Mineiro de Avaliação da Educação Pública 

(SIMAVE). No ranqueamento das escolas, foram visitadas as 

três últimas, das quais apenas duas escolas aceitaram as 

propostas de intervenção, as Escolas Estaduais Governador 

Bias Fortes e a Professor Álvaro Brandão de Andrade. 

Outro critério estabelecido foi que os/as alunos/as 

deveriam ser de 4ª e 5ª séries, considerando-se que estas 

seriam as séries finais de aprendizado da leitura e da escrita. 

Para a coordenação do PEF foi nomeada pela SRE a pedagoga 

e analista educacional Eliane Pereira Martins Rocha, que 

acompanharia e apoiaria as atividades do projeto. 

O subprojetodo PEF, (Re) cortando papéis, criando 

painéis – cuja escolha do nome deve-se principalmente por se 

tratar de intervenções em música e em práticas artísticas 

decorrentes destas, tais como: desenhos, colagens, 

dobraduras, contação de histórias, jogos dramáticos –será 

denominado neste trabalho: Projeto Escrevendo o Futuro 

(PEF) - (Re) cortando papéis, criando painéis18. 

Para a elaboração do PEF–(Re) cortando papéis, 

criando painéis, cujo objetivo era melhorar o processo de 

leitura e escrita de alunos/as considerados analfabetos 

                                                           
17Neste ano contou-se com a participação da aluna Ellen Francisca Leal 

Guimarães, bolsista do Programa de Bolsas de Iniciação Científica Júnior 

da UEMG.  
18 O Termo de Adesão foi assinado em dezembro de 2006, as atividades 
começaram em abril de 2007.   
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funcionais, por meio de práticas artísticas19, em muito 

contribuiu o professor da UEMG/Ituiutaba Marcelo Fagioli, 

que sugeriu a divisão das atividades a serem realizadas em 

três blocos, assim: 1) Eventos sonoros: audição e 

instrumentação musical, construção e manuseio de objetos 

sonoros; 2) Excursões culturais: visitação ao Conservatório e 

UEMG/Ituiutaba, montagem de painéis, mostras de artes; 3) 

Oficinas artísticas: jogos rítmico-musicais, oficinas de 

dramatização e contação de histórias, desenhos, dobraduras, 

colagens, recortes, pinturas (MARTINS, 2009). 

Todas essas práticas foram rigorosamente 

acompanhadas de atividades de leitura e escrita até o ano de 

2010, tais como: produção de textos e troca de cartas, criação 

de convites, confecção de crachás, caça-palavras, 

passatempos musicais, jogos e brincadeiras, identificação 

tímbrico-musicais20, entre outros congêneres. Os/as alunos/as 

que participaram desse projeto eram estudantes da Escola 

Bias Fortes, sendo que, no período de 2007 a 2010, foram 

atendidos aqueles que cursavam 4ª e 5ª séries e apresentavam 

dificuldades de leitura e escrita, e, a partir de 2011, os/as 

estudantes integrantes do PROETI. 

As atividades aconteciam duas vezes por semana, com 

turno e horários discutidos com o diretor da escola, assim 

organizadas: as alunas bolsistas da UEMG/Ituiutaba iam uma 

vez por semana na escola sede desses estudantes e esses/as 

iam ao Conservatório uma vez por semana para trabalhar, 

                                                           
19 O projeto PEF - (Re) cortando papéis, criando painéis teve seus 
objetivos reavaliados em 2010, quando as práticas artísticas realizadas 
não foram mais aplicadas para melhorar os processos de leitura e escrita, 
mas em função de si mesmas, arte pela arte. 
20 Timbre é uma qualidade do som que permite ao ouvido distinguir 
instrumentos diferentes.  
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junto às professoras e alunos/as, atividades especificamente 

musicais e artísticas, com acesso aos instrumentos musicais, 

tais como: xilofones, metalofones21, flautas doces e 

instrumentos de percussão em geral. 

Reuniam-se semanalmente coordenadores/as, 

professores/as e estudantes da UEMG/Ituiutaba e do 

Conservatório para, juntos, discutirem e pensar os objetivos, 

cronograma, plano de ensino e atividades a serem realizadas, 

em consonância com a agenda cultural e artística do 

Conservatório, bem como disponibilidade de músicos 

professores/as e grupos musicais dessa escola, em particular 

dois grupos: Camerata “Prof. Cilas Pereira Rocha” 22, 

conhecida por Camerata, e a Orquestra de Teclados “Zélio 

Sanches Navarro” 23. 

Dessa forma, o PEF – (Re) cortando papéis, criando 

painéis realizou e realiza desde o ano de 2007 uma série de 

atividades, apresentações e mostras de arte desenvolvidas 

principalmente a partir da música e literatura brasileira e 

africana, a saber: apresentação musical da obra para 

percussão corporal de Francisco Xavier (2007); criação e 

exposição de desenhos a partir de música de EdinoKrieger 

(2007) e Ricardo Tacuchian (2008); mostra de artes no Banco 

do Brasil, Agência Ituiutaba (2008); apresentação musical das 

                                                           
21 Xilofones e metalofones são instrumentos de plaquetas de madeira e 
metal, respectivamente, percutidas por pares de baquetas, muito usados 
na educação musical infantil.  
22 A Camerata “Prof. Cilas Pereira Rocha”, criada em 1994, é um grupo de 
câmara do Conservatório Estadual de Música de Ituiutaba, composto de 
músicos profissionais e estudantes. 
23 A Orquestra de Teclados “Zélio Sanches Navarro” foi criada no ano de 
2007, sob a responsabilidade de execução a cargo de professores/as e 
estudantes do Conservatório Estadual de Música de Ituiutaba. 
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peças Zangou-se o Cravo com a Rosa de Heitor Villa-Lobos, 

Melodia Folclórica de Gilberto Mendes (2009); Ti-Dum-Dê 

dos Duetos Musicais de Ricardo Nakamura, Maracatu da 

Suíte Kinderszenen de João Guilherme Ripper (2010); 

Garimpeiro dos Poemas Musicais de Cecília Cavalieri (2011); 

encenação musical do livro Era uma vez uma pessoa que 

ouvia muito bem... de Carlos Kater, peça Platuntra para 

conjunto de percussão de Cesar Traldi, Modinha de Maria 

Helena Rosas Fernandes, apresentação da Música Geradora 

(2012); A Fanfarra do Rei de Antonio Celso Ribeiro, 

encenação musical do conto moçambicano A Formiga Juju na 

cidade das papaias de Cristiana Pereira (2013); encenação 

musical do conto moçambicano A Formiga Juju e o sapo 

Karibu de Cristiana Pereira, as peças Rock piano e Na lua... 

de Denise Garcia (2014); obra cênico-musical “Bambalalão 

Senhor Capitão...”, criação e arranjo de Leise Garcia Sanches 

Muniz; “Parabéns I, II, III”, autoria de OiliamLanna e arranjo 

de Leise Garcia Sanches Muniz; excursão cultural à cidade de 

Uberlândia (2015)24 e sessão de cinema; o musical “A 

formiga Juju e o professor Moskito”, conto de Cristiana 

Pereira, ilustração de Walter Zand, composição musical de 

Leise Garcia Sanches Muniz; Três Lendas Brasileiras (O Saci 

Pererê, Iara, mãe d´água, O Curupira), autoria de Marcos 

Vieira Lucas, arranjo de Leise Garcia Sanches Muniz (2016). 

 

Práticas sociais e processos educativos 

                                                           
24 Essa excursão cultural com recurso de Premiação PAEx/UEMG 2015 e 
dentre as atividades citem-se: apresentação cênico-musical em uma 
escola de Educação Infantil, visitação à Universidade Federal de 
Uberlândia e participação no programa Prelúdio.  
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Compartilhamos com Oliveira et al. (2014) a noção de 

que práticas sociais se constroem na relação estabelecida 

entre as pessoas e grupo de pessoas, as quais se agrupam pelas 

mais diferentes razões, dentre afinidades pessoais, objetivos 

comuns, ideologias, constituições identitárias, modos de ser, 

planejar, organizar e viver a vida, dentre outros fatores. Este 

ato, o de se agrupar, possibilita às pessoas constituição 

individual e coletiva, quando alimenta as relações e 

afinidades, gestos de afetos e desafetos, concordâncias e 

discordâncias, aproximação e afastamento, liberdade de 

movimentar-se no grupo do qual participa, num movimento 

de ir e vir em acordo com as vontades de cada um. De tal 

forma que não há tempo predeterminado ou fixado para a 

permanência das pessoas. 

Podemos dizer que práticas sociais só se justificam 

pelas vontades humanas que as realizam. De acordo com o 

educador brasileiro Paulo Freire (2005), realizar e realizar-se 

não são um ato solitário, ao contrário, só acontecem na 

coletividade, sendo uns com os outros. Por isso a convivência 

é condição básica para compartilhar compreensões e 

realizações. Martins (2015) diferencia a intenção da ação em 

si, quando diz “[...] convivência e não conviver, porque esta 

última, investida de sua forma de verbo, pressupõe a intenção; 

por isso convivência, que é o acontecimento em si, a coisa já 

acontecendo” (p. 40). 

Convivendo, as pessoas ficam próximas umas das 

outras, numa relação que exige entrega, respeito, prontidão, 

método, rigor, e, necessariamente, encontros-desencontros, 

tais como subjetividade-objetividade, paixão-razão, 

compaixão-responsabilidade. Relações como essas são 

marcadas de humanismo e profissionalismo, como 

características fundamentais para a realização conjunta e onde 



278 
 

o espírito de cooperação, co-laboração em Freire (2005), é 

fundamental, com base no diálogo entre as pessoas. Desses 

diferentes modos de convivência e de relações estabelecidas 

entre as pessoas de uma mesma prática é que surge o “eu 

social”, constituição da individualidade na coletividade. 

Nesse sentido, Freire (2005) observa que o fundamento 

da convivência humanizadora e transformadora é aquele que 

lida com as individualidades, as quais devem ser reconhecidas 

nas liberdades assumidas de cada um/a das pessoas em meio 

à coletividade. Aquele que souber bem conviver, conviver 

verdadeiramente com essas liberdades em comunhão, é 

pessoa de autoridade, capaz de agir e poder transformar. 

Dessa forma, tomando-se o termo “práticas sociais” 

para conceituar as nossas atividades profissionais em 

Educação, convivendo com crianças estudantes de escolas 

públicas em meio ao processo de construção-reconstrução de 

atividades envolvendo principalmente práticas artísticas e 

musicais, poderíamos dizer que o nosso processo de tomada 

de consciência seria ponto de partida para a nossa 

transformação? Quais seriam as possibilidades de 

contribuição e capacidade de transformação de práticas como 

essas? 

Quando participamos de práticas sociais e pesquisamos 

os processos educativos dela decorrentes, mesmo que este não 

seja foco neste artigo, podemos dizer que esses processos 

podem estar voltados para a opressão ou para a libertação das 

pessoas envolvidas. Por isso, tratamos de promover e discutir 

aqueles processos educativos decorrentes de práticas sociais 

que se fundamentam no princípio da libertação de seus 

sujeitos, da conquista de autonomia com base no exercício de 

direitos. Esse é um exercício de humanizar-se, em que cada 
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um aprende com o outro na constituição de identidades 

(OLIVEIRA et al., 2014). 

Práticas sociais podem estabelecer nos atos de troca 

possibilidades de construção, justamente por envolver seres 

humanos, e por sua complexidade, por isso práticas sociais 

comportam sim práticas educativas (FREIRE, 2005). Ainda, 

processos educativos são relações entre pessoas com jeitos 

próprios de aprender e de ensinar. Convivendo com o outro, 

temos a oportunidade de construir novos olhares, resultado de 

nossas experiências e compreensões, de tal forma que o outro 

deixa de ser um indivíduo e se torna uma comunidade. 

Compartilhamos com Costa (1997) a ideia de que 

trabalhos em equipe ampliam, reformam, crescem e 

transformam as pessoas que estabelecem o ato da troca. São 

as formações democratizantes de base fenomenológica, os 

grupos-sujeitos, onde um se prolonga no outro. Para Freire 

(2004), são os “[...] contextos que geram solidariedade [que] 

constroem ambientes onde as pessoas se sentem realizadas” 

(p.13). 

Ainda, práticas sociais promovem formação para a vida 

na sociedade por meio dos processos educativos que estas 

desencadeiam, acontecendo em diferentes espaços (ruas, 

praças, igrejas, escolas), sejam em bairros periféricos ou 

centrais, habitados por pessoas de quaisquer religiões e 

classes sociais. É preciso conviver em interação! 
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Interdisciplinaridade 

Apoiados principalmente em Fazenda (2011),trazemos 

para reflexão a ideia de que é na intersubjetividade das 

pessoas em convivência e em interação que o diálogo se faz 

possível, como “[...] única condição de possibilidade da 

interdisciplinaridade” (p. 11). Isso requer engajamento 

pessoal de cada pessoa envolvida na relação, não por 

imposição, mas por desejo, possivelmente uma característica 

de atividades de extensão universitária. 

Integração compreendida como momento de interação 

de diferentes áreas do conhecimento e disciplinas. Por isso, 

quando trazemos o termo interdisciplinaridade em nossas 

discussões, nos referirmos tanto ao aspecto formal 

(organização de disciplinas e conteúdos) como aos diferentes 

níveis de integração de pessoas, ideologias, objetivos, 

vontade de trocas e realizações. A integração mais que fusão 

é condição de efetivação da interdisciplinaridade, a qual 

pressupõe integrar conhecimentos com vistas a novos 

questionamentos e novas buscas, com a finalidade de ser 

capaz de transformar a própria realidade vivida, de poder 

contribuir. 

Acreditamos, enquanto profissionais da Educação, que 

é necessário assumir postura ética de compromisso consigo 

mesmo e com o Outro, o qual nos alimenta no exercício 

permanente de sermos pessoas no mundo, em processo de 

formação e crescimento contínuos, daí o termo sendo uns com 

os outros de Freire (2005). 

Quanto mais cedo formos capazes de refletir e 

pensarmos sobre nós mesmos, observando nossas próprias 

preferências, gostos, objetivos e pessoas de convivência, 

estaremos mais próximos e prontos para decidir caminhos, 
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ocupar lugares, escolher procedimentos, criar mundos e 

delinear futuros, parafraseando Merleau-Ponty (1991). 

Dessa forma, a interdisciplinaridade é aqui 

compreendida como uma relação estabelecida com base na 

mutualidade e reciprocidade, pressuposto de uma atitude de 

assunção dos problemas advindos do conhecimento e do 

exercício da docência. A interdisciplinaridade rompe assim 

com uma concepção fragmentária e unitária do ser humano, 

resgatando atitudes de abertura, onde todo o saber é 

igualmente importante, seja o já constituído ou aquele por ser 

aprendido. 

Trata-se da presença de um “Nós” como resultado dos 

vários “Eus”, tão necessários à realização humana. Para tal, é 

preciso estimular o desenvolvimento da sensibilidade, e nesse 

sentido, o convívio e o fazer artístico ocupam lugar de grande 

importância, como possibilidades de criação e imaginação, de 

realização humana. 

Interdisciplinaridade como lugar onde uns aprendem 

com os outros, na convivência. Lugar de espaços cruzados na 

horizontalidade das funções exercidas, lugar onde ninguém 

manda e ninguém obedece. É justamente na amorosidade das 

relações estabelecidas que as pessoas aprendem e ensinam 

umas às outras, resguardadas as responsabilidades e 

compromissos assumidos. 

São caminhos trilhados juntos, que mesmo na 

ambiguidade, podem gerar novos rumos e saberes, 

concebendo, assim, novas formas de compreensão das coisas 

e do mundo. Mas é preciso zelo e cuidado para a necessária 

mediação entre as velhas e novas aprendizagens, com vistas 

ao crescimento de cada pessoa envolvida e instituições. 

Atitude de vigia alicerçada na paixão pelo que se faz e 

compromisso por aquilo que se pretende realizar. Práticas 
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sociais interdisciplinares calcadas nos princípios da paixão, 

da curiosidade, da vontade de realizar e ser capaz de construir 

para transformar. 

 

Últimas palavras... 

Acreditamos que o PEF se configura em uma prática 

social baseada nos princípios da educação dialógica de que 

trata Paulo Freire (2005), quando envolve diferentes pessoas 

e instituições de ensino (Universidade, Escola de Música, 

Escola de Educação básica), num trabalho cooperativo e 

criativo, em que as pessoas participam e permanecem de 

acordo com suas vontades, interações e realizações. De todo 

modo, essa experiência já completa dez anos de ininterrupto 

trabalho, num processo de construção-reconstrução de novas 

experiências e aprendizagens, saberes e conhecimentos, 

explícitos nas tantas realizações e performances descritas 

como parte de uma trajetória que permanece. 
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FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE 

PROFESSORES: O CINEMA COMO FOCO25 
 

 
Andréia Demétrio Jorge Moraes 

Stephanie Felix Maia 

 

Introdução 

O presente artigo tem o intuito de apresentar o Projeto 

de Extensão Universitária que se materializou por meio das 

discussões de um grupo de professoras dos cursos de 

licenciatura da Universidade do Estado de Minas Gerais, 

UEMG, Unidade Ituiutaba junto com professores da educação 

básica. O tema em questão versava sobre a utilização do 

cinema como recurso didático e sua importância na formação 

docente. 

Pensando em nossa própria formação e em nossa ação 

como formadoras, percebemos que a formação de professores 

tem passado por constantes transformações, ultrapassando 

perspectivas que priorizam os manuais didáticos e as técnicas 

de ensino, passando a canalizar esforços em uma sólida 

formação teórica e mais atualmente trazendo o olhar da 

formação para o cotidiano da escola e para a complexidade 

das práticas pedagógicas. Essas reflexões nos conduzem a 

outras e outras, incluindo dentre elas a necessidade de 

proporcionar ao futuro docente possibilidades de se apropriar 

de todas as suas nuances dessas práticas e quais as estratégias 

podemos utilizar na sala de aula que possibilitem que os que 

                                                           
25 Trabalho financiado pelo Programa Institucional de Apoio à Extensão 

(PAEx/UEMG). 
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futuros professores tenham elementos para conhecer esse 

cotidiano complexo. 

Compreendemos que não existe um só caminho, uma só 

forma, uma estratégia única para ensinar e aprender a 

complexidade das práticas escolares,do cotidiano escolar e de 

suas múltiplas relações e um desses caminhos pode se 

materializar por meio dos filmes.  

Na atualidade os filmes, compreendidos enquanto 

objetos culturais representam um importante veículo de 

socialização do conhecimento com diferentes visões de 

mundo e de valores, dessa forma, refletir criticamente sobre 

eles nos permite compreender a realidade sobre diferentes 

facetas.Os filmes contribuem ainda, segundo Bourdieu 

(1979), para desenvolver a nossa “competência para ver”, 

uma habilidade natural para compreender, interpretar e 

admirar qualquer história contada em linguagem 

cinematográfica.  

Esse projeto de extensão, que se encontra em 

andamento desde 2015, tem contribuído com a formação 

inicial dos alunos dos cursos de licenciatura da UEMG-

Unidade Ituiutaba e com a formação continuada dos docentes 

da rede pública de ensino do município uma vez que: 

Para além da finalidade de conferir uma habilitação legal ao 

exercício profissional da docência, do curso de formação 

inicial se espera que forme o professor. Ou que colabore 

para a sua formação. Melhor seria dizer que colabore para 

o exercício de sua atividade docente, uma vez que 

professorar não é uma atividade burocrática para a qual se 

adquire conhecimentos e habilidades técnico-mecânicas. 

Dada a natureza do trabalho docente, que é ensinar como 

contribuição ao processo de humanização dos alunos 

historicamente situados, espera-se da licenciatura que 

desenvolva nos alunos conhecimentos e habilidades, 

atitudes e valores que lhes possibilitem permanentemente 
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irem construindo seus saberes-fazeres docentes a partir das 

necessidades e desafios que o ensino como prática social 

lhes coloca no cotidiano. (PIMENTA, 2008,p18). 

Por compreendermos que a educação é indissociável da 

cultura, e que todo processo educativo se vale de múltiplas 

experiências culturais próprias da multiplicidade do ser 

humano e por compreendermos que as Universidades e 

demais instituições de ensino representam esferas onde as 

pessoas da comunidade tem acesso às mais variadas formas 

de expressão cultural, acreditamos que esse projeto de 

extensão esteja contribuindo com docentes e futuros docentes 

a enriquecer sua formação cultural, dentre elas a cultura 

fílmica.  

O avanço técnico e tecnológico tem chegado ao interior 

das instituições escolares em nosso município, ampliando as 

formas de acesso ao conhecimento, contribuindo com os 

docentes no processo de ensino, que quando utilizado de 

maneira criativa, possibilita aulas mais dinâmicas, por outro 

lado permite que discentes e docentes ampliem as relações 

entre a recepção e a mensagem audiovisual que provém de 

valores internos,das experiências, da cultura. 

[...] ir ao cinema, gostar de determinadas cinematografias, 

desenvolve os recursos necessários para apreciar os mais 

diferentes tipos de filmes etc., longe de ser apenas uma 

escolha de caráter exclusivamente pessoal, constitui uma 

prática social importante que atua na formação geral das 

pessoas e contribui para distingui-las socialmente. Em 

sociedades audiovisuais como a nossa, o domínio dessa 

linguagem é requisito fundamental para se transitar bem 

pelos mais diferentes campos sociais. (DUARTE, 2002, p. 

14). 
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Os diferentes tipos de práticas sociais e culturais 

necessitam ser incentivados durante a formação inicial e 

continuada dos docentes, principalmente aqueles que, nos 

levam à reflexão e a repensar as situações multifacetadas de 

nosso cotidiano e do cotidiano educacional. Segundo Leite 

(2004), “No campo do incentivo à reflexão pessoal, no 

entanto o cinema é imbatível, mais ou menos como um livro 

só que com som imagem movimento e emoção viva”. Fato 

este que age como facilitador motivador.  

O cinema, por ser um recurso áudio visual, contribui 

para que o estudante se sinta mais descontraído e mais 

motivado, permitindo que o mesmo se conecte com o mundo 

por meio de uma linguagem mais próxima da utilizada pelas 

crianças, e jovens dos dias atuais.   

 Ainda que o cinema seja um grande meio de 

entretenimento, pode também ser definido como uma grande 

ferramenta que auxilia pessoas a refletir, sobretudo de uma 

maneira crítica a respeito de situações que ocorrem no 

cotidiano e que muitas vezes nos passam despercebidas. 

A utilização do cinema como recurso didático, seja no 

ensino superior ou na educação básica, requer entretanto, 

compreender que a imagem contida na produção não é 

ilustração ou reprodução da realidade, ela apenas representa 

determinado contexto, a partir de produção de uma .outra 

linguagem e que apesar disso remete os expectadores à sua 

própria realidade, 

Em inúmeros filmes, as cenas são tão realistas que levam 

muitas vezes os espectadores a concluir que, trazidas para a 

realidade do dia a dia, eles não são seriam muito diferente. 

Portanto, essa possibilidade de o cinema conseguir captar a 

realidade o transforma também, ao lado do seu aspecto de 

entretenimento e lazer, numa poderosa ferramenta cultural 

e didática. (BRANDÃO, 2004. p.17). 
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Como expectadores, docentes e futuros docentes temos 

a oportunidade de observar situações que desconhecemos a 

história que se passa nas telas, que apreendemos em 

momentos de entretenimento e formação não passa apenas 

pelo intelecto pura e simplesmente, mas também pelas 

emoções, pelos valores e pelas percepções. Poucos veículos 

mexem tanto com a emoção como o cinema. 

Além do aspecto de lazer e entretenimento, o cinema é 

também um meio de reflexão psicológica, política, 

sociológica, religiosa, ética e cultural.  Assim, a sessão de 

um filme pode possibilitar uma verdadeira situação de 

laboratório de treinamento pela intensidade com que os 

fenômenos da vida são abordados de forma profunda e até 

exaustiva. (BRANDÃO, 2004, p.19). 

Em se tratando dos cursos de licenciatura, esse 

exercício de reflexão permite que docentes e futuros docentes, 

estabeleçam juntos um diálogo em torno de temáticas 

direcionadas à formação, ao exercício da prática docente e às 

práticas educativas, às metodologias, ao mesmo tempo em 

que oferece aos mesmos a familiaridade com esse tipo de 

atividade, estimulando a sua utilização em diferentes 

situações de ensino. 

Uma sessão com a exibição e debate de um filme tem 

condições de possibilitar um treinamento construtivista 

porque propicia uma participação mais ativa do grupo, 

funciona como fator de integração dos participantes exercita 

o trabalho em equipe, estimula a criatividade e amplia a visão 

de todos(BRANDÃO, 2004. p.19). 

Ao refletir coletivamente sobre o filme assistido, 

repensando as situações que transcorreram na história temos 

a oportunidade de desconstruir conhecimentos, valores 

muitas vezes a nós impostos pelas gerações que nos 
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antecederam e que antes não nos foi oportunizados repensar. 

Nesse sentido, o filme desconstrói imagens cristalizadas e 

oportuniza a construção de outras possibilidades de se olhar 

para a história: percebendo-se a dinamicidade, os movimentos 

e as contradições da história; uma história em que os tempos, 

os lugares, as pessoas e as práticas sociais não são estatísticos. 

(VALDEZ, 2013, p. 83). 

Da mesma forma; Ribeiro, Silva e Vilela (2013, p. 153), 

ressaltam a importância da linguagem midiática, no caso o 

cinema, para se ensinar e trabalhar com temas transversais 

como possibilidade de integrar os saberes escolares; este 

criaria condições para promover a reflexão discente por meio 

de leitura pessoal à luz de diferentes culturas; o filme lhes 

oferecem parâmetros para refletir sobre sua condição social e 

se preparar para possíveis mudanças que afetam a vida em 

sociedade.  

É indiscutível a força dos filmes no cotidiano das 

sociedades contemporâneas em especial no da brasileira, que 

tem merecido atenção de estudiosos e educadores que buscam 

articular os campos da educação e do cinema a partir de 

perspectivas multidisciplinares.[...]. Considerando o seu 

caráter pedagógico didático, pretende-se desenvolver ações 

que usam o cinema como instrumento educativo, 

possibilitando um diálogo entre a sétima arte, o professor, a 

escola e o aluno, além de criar possibilidades para que se 

desenvolva o interesse pela arte cinematográfica esse 

estímulo à criação artística(QUILLICE NETO; SILVA,2013, 

p.131). 

Reside aí a relevância social desse projeto, que se 

destacada na possibilidade de criar um espaço de diálogo 

entre a comunidade acadêmica da UEMG-Unidade Ituiutaba 

com os docentes da Educação Básica e demais membros do 
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município de Ituiutaba, contribuindo para que, os futuros 

docentes reflitam juntamente com os atuais sobre a educação 

na atualidade e as possibilidades de superação dos desafios 

que nela se apresentam e ainda que esses docentes, exercitem 

a utilização dos filmes enquanto instrumento educativo.  

 

Desenvolvimento 

O projeto “Encontro Cinematográfico em Educação” 

vem sendo desenvolvido desde 2015, nas dependências da 

Universidade do Estado de Minas Gerais, Unidade Ituiutaba.  

O projeto envolve professores da educação básica, 

alunos e docentes dos cursos de licenciatura da instituição, 

educadores e demais pessoas da sociedade interessados em 

compreender e refletir sobre a relação Educação e Sociedade. 

Essa mediação tem ocorrido por meio de apreciação de obras 

fílmicas documentais ou ficcionais, produzidas dentro e fora 

do contexto brasileiro. 

Adotamos como processo metodológico a exibição 

mensal de filmes, articulando a projeção, e após cada sessão 

fílmica promovemos uma roda de conversa, entre convidados, 

estudantes e docentes da instituição. Tem sido realizado todo 

um trabalho prévio de divulgação do projeto dentro do 

campus da UEMG Unidade Ituiutaba, junto aos docentes e 

discentes.  

Mensalmente organizamos chamada antecipada para a 

sessão fílmica do mês por meio de visitas de divulgação às 

salas de aulas da universidade e panfletagem contendo a 

sinopse do filme, data e hora das sessões, dentro do campus.  

Paralelo a esse trabalho realizado dentro do campus da 

universidade realizamos também outro, junto à comunidade, 

principalmente junto às escolas da rede pública do município, 

divulgando e convidando os docentes da educação básica a 



292 
 

participarem do projeto juntamente com os discentes e 

docentes da UEMG – Unidade Ituiutaba. Pensando em uma 

maior participação dos docentes da rede pública de ensino, 

são realizadas visitas mensais às escolas públicas, onde 

distribuímos panfletos informativos sobre o projeto e o filme 

a ser exibido no mês; o sucesso do mesmo está diretamente 

ligado à divulgação que ocorre por meio das visitas mensais 

às unidades de ensino do município. 

A fim de estimular o processo de formação pessoal e 

acadêmico, os filmes são escolhidos dentre áreas temáticas 

ligadas à educação contemporânea; após a sessão ocorre a 

participação dos presentes em uma roda de conversa com 

convidados da comunidade, professores da educação básica e 

um Mediador da universidade onde cada um tem a 

oportunidade de expor suas reflexões e trocar ideias sobre o 

filme. Todos os participantes tem a chance de expressarem 

suas opiniões em relação ao tema abordado pelo filme, 

trazendo ou não experiências do cotidiano.  

Utilizamos como critério avaliativo, uma ficha 

avaliativa contendo duas etapas distintas: a primeira, referente 

à opinião dos/das participantes em relação à escolha do filme, 

local, horário, reflexões oriundas do debate pós-filme. Os 

dados coletados têm nos possibilitado ter uma opinião de 

todos os encontros, assim como dos filmes utilizados em cada 

sessão e em caso de necessidade poderemos redimensionar o 

projeto para que esse atenda às nossas expectativas. 

Os dados obtidos até o momento nos mostram que, em 

relação aos recursos audiovisuais utilizados nas sessões, 

90,2% dos participantes consideram muito adequados e 9,8% 

pouco adequados. Quanto à escolha do tema e filme, 94% dos 

participantes consideram muito adequados e 6% pouco 

adequado. Em relação ao espaço físico, 74,5% dos 
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respondentes consideraram muito adequados e 25,5 pouco 

adequado.  

Em se tratando do horário destinado aos encontros, 

estipulado para iniciar às 17h30min, 44,3% consideraram 

muito adequado, 51,9 consideraram pouco adequado e 3,8% 

consideraram inadequado.Esses índices revelam as nossas 

dificuldades em conseguir um horário que atenda tanto aos 

professores da educação básica, que em sua maioria 

trabalham nos turnos matutino e vespertino com os estudantes 

dos cursos de licenciatura que são ofertados no turno noturno.  

Em relação à qualidade de socialização das ideias 

ocorridas nas rodas de conversas, 93,8% dos participantes 

consideraram muito adequadas e 6,2% consideraram pouco 

adequadas. Esses índices apontam que os participantes 

consideram as rodas de conversa interessantes e produtivas.  

Ainda dentro dessa avaliação do encontro, 

disponibilizamos um espaço para observações 

complementares que cada participante poderia utilizar 

livremente. Transcreveremos aqui algumas dessas 

observações:  

O filme teve boa perspectiva, sendo uma escolha onde 

puder observar pontos bem vistos para serem discutidos. 

(Participante 1) 

É de extrema eficácia associar conteúdos das grandes 

didáticas com esse tipo de evento, pois permite aos alunos 

localizarem em meio a estes o que foi possível captar em 

sala de aula. (Participante 1) 

Por meio desses e outros comentários podemos 

perceber que os estudantes das licenciaturas, têm participado 

e refletido sobre o filme juntamente com os conteúdos que 

trabalham em sala de aula. 
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Foi possível ainda, observar o interesse dos 

participantes pelo projeto nas sugestões que os mesmos 

registram nas fichas, com o nome de vários filmes para serem 

exibidos nos próximos encontros, isso nos mostra o interesse 

por parte dos estudantes no projeto a fim de abordar temas 

específicos no debate. 

 

Considerações Finais 

Nossas considerações iniciais e empíricas apontam que, 

o projeto em desenvolvimento, Encontro Cinematográfico na 

Educação, tem cumprido com os objetivos propostos, 

realizando a articulação pretendida entre comunidade 

acadêmica e docentes da Educação Básica por meio do 

diálogo. Atua ainda, ampliando, não só entre os muros da 

universidade, mas na comunidade que a circunda, ampliando 

a cultura fílmica no município possibilitando também sua 

utilização como recurso educacional a ser utilizado em 

diferentes oportunidades.   

A avaliação do projeto foi positiva tanto para os 

professores convidados da Educação Básica quanto aos 

alunos da Universidade uma vez que propusemos o diálogo 

entre os mesmos.  

Buscamos professores e professoras mais interessados 

e comprometidos com as questões atuais da educação 

brasileira, docentes mais críticos e criativos em sala de aula, 

esse projeto de extensão, além de criar um espaço para 

reflexões onde alternativas de trabalho no cotidiano escolar 

foram discutidas e refletidas houve a promoção de espaços de 

troca de experiências e formação continuada dos docentes. 

O debate e reflexão de importantes áreas temáticas 

ligadas à educação amplia a capacidade crítica, atuando na 

formação de sujeitos ativos e autênticos possibilitando aos 
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alunos dos cursos de Licenciatura da UEMG, Unidade 

Ituiutaba, análises diversas sobre a educação contemporânea.  

Nesse contexto, os licenciandos, tiveram a 

oportunidade, por meio dos filmes e das reflexões de 

vivenciar situações de suas futuras profissões, observando e 

refletindo sobre como o personagem lida com as situações e 

como ele ou ela lideraria se nela estivesse.  
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O USO DE JOGOS MATEMÁTICOS NA 

EDUCAÇÃO ESPECIAL: PERSPECTIVAS DE 

INTERVENÇÃO  
 

 
Marcelo Vitor Rodrigues Nogueira  

Liza Marry Mendes Cunha  

Maria Aparecida Augusto Satto Vilela 
Introdução 

O presente trabalho é fruto do projeto de extensão 

“Educação Inclusiva: intervenções e práticas pedagógicas em 

instituições de educação básica”, vinculado ao Programa de 

Extensão Integração UFU/Comunidade - PEIC 2016. Este se 

constitui como uma das propostas promovidas pelo Centro de 

Ensino, Pesquisa, Extensão e Atendimento em Educação 

Especial – CEPAE da Faculdade de Ciências Integradas do 

Pontal – FACIP, Universidade Federal de Uberlândia - UFU. 

De acordo com o histórico do CEPAE, criado inicialmente em 

Uberlândia, enfatiza-se que: 

A ideia da criação de um centro de ensino, pesquisa e 

extensão cujas ações estariam voltadas para o 

desenvolvimento de projetos na área da Educação Especial, 

surgiu da necessidade de se implementar um espaço de 

discussões e reflexões sócio-político-educacionais, no 

interior da UFU, que fomentasse a construção de novos 

conhecimentos e de novas alternativas de ação dentro 

daquela área educacional (CEPAE, 2016). 

Partindo desta necessidade, o CEPAE tem como 

finalidade principal o atendimento educacional especializado 

na universidade se dispondo a promover discussões teóricas e 

dar suporte aos discentes com deficiência. O projeto, cujos 



298 
 

resultados são apresentados neste texto, encontra-se em 

desenvolvimento, e originou-se de uma das discussões 

desenvolvidas pelo grupo que compõe o CEPAE da FACIP-

UFU de não restringir suas ações ao interior do Campus. 

Pautando-se pela necessidade de auxiliar o desenvolvimento 

educacional dos discentes com necessidades educacionais 

especiais, tanto no ensino especial quanto no regular, tem-se 

como intenção realizar intervenções e práticas pedagógicas 

nos anos iniciais, relacionadas à alfabetização e o letramento 

dos estudantes em português e matemática.   

Em um contato inicial com a instituição em que o 

projeto de extensão foi implantado, uma escola pública de 

educação especial, situada em uma região periférica de 

Ituiutaba-MG, que possui o ensino fundamental do 1º ao 9º 

ano, foi perceptível a necessidade de contribuir para atender 

às necessidades educacionais dos estudantes. O projeto foi 

elaborado para atender aos anos iniciais, porém a escola está 

passando por um processo de inclusão de alunos no ensino 

regular. Com o objetivo de auxiliar neste processo, a diretora 

da escola solicitou que o projeto atendesse aos estudantes dos 

anos finais do ensino fundamental, contribuindo para 

minimizar as possíveis dificuldades de aprendizado deles em 

relação aos conceitos em matemática. Assim, o projeto foi 

reorganizado para atender apenas ao 7º e 8º anos, nos quais 

foram selecionados oito alunos de cada ano, totalizando 

dezesseis discentes e duas turmas. Eles serão encaminhados 

às escolas comuns ao fim deste ano de 2016.  

Por meio do exercício do diálogo e da primeira 

intervenção pedagógica, foi possível observar e identificar 

parcialmente o conhecimento que os alunos possuem sobre 

matemática e possíveis dificuldades na área. Assim, 

desenvolveu-se uma proposta baseada na metodologia de 
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jogos, que possui um caráter socializador, podendo 

potencializar a participação dos envolvidos, a cooperação, o 

respeito mútuo e a crítica em relação aos conhecimentos 

construídos.  Os jogos vão além de uma simples recreação, 

pois atrelados ao conteúdo proposto, acabam se tornando uma 

ferramenta muito importante no processo de ensino e 

aprendizagem. 

Desse modo, entende-se a necessidade de uma reflexão 

sobre as práticas aplicadas, uma vez se destinar a uma escola 

de educação especial. Desta forma, buscou-se respeitar o 

tempo de cada um ao desenvolver as atividades, sua faixa 

etária, não infantilizando os discentes, bem como 

favorecendo o exercício da autonomia e a tomada de decisões, 

buscando inseri-los nas atividades de forma ativa. 

Para a realização de atividades que contemplem os 

aspectos supracitados apoiou-se em Freire (2008), que 

ressalta a importância de partir dos saberes dos educandos e 

respeitar suas especificidades, para vivificar um ensino que 

tenha sentido. Embasados nessa proposta, pode-se atribuir 

significado e contextualizar os jogos, potencializando o 

conhecimento construído pelos indivíduos. 

Sendo assim, o projeto se baseou em Skovsmose 

(2008), com a proposta de uma educação matemática crítica 

e democrática, utilizando de suas contribuições para uma 

possível compreensão, não apenas do conteúdo, mas do 

contexto, do constante movimento social. 

Entende-se a necessidade de valorizar os saberes dos 

educandos para que se possa estimular o interesse advindo de 

seus conhecimentos prévios. Segundo Skovsmose (2004, p. 

112): 

O significado de uma atividade de sala de aula é produzido, 

em primeiro lugar, pelos educandos. A produção de 
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significado dependerá do ambiente cultural dos educandos. 

Para mim, é problemático assumir que a produção de 

significado toma lugar apenas com referência ao 

background dos educandos. Produção de significado é 

desenvolvida pelos educandos e também deve ser entendida 

em termos do seu foreground, enquanto não se esquecendo 

da situação presente.  

É perceptível que se deve respeitar e compreender os 

aspectos culturais e especificidades dos educandos. Assim, 

pode-se aspirar a um desenvolvimento significativo dos 

sujeitos, partindo assim das vivências deles, desenvolvendo 

suas potencialidades. Freire (2008, p. 64) afirma que:  

Não é possível respeito aos educandos, à sua dignidade, a 

seu ser formando-se, à sua identidade fazendo-se, se não se 

levam em consideração as condições em que eles vêm 

existindo, se não se reconhece a importância dos 

‘conhecimentos feitos’ com quem chegam à escola. 

Dessa forma, pode-se respeitar os indivíduos em suas 

especificidades, sem julgamento do conhecimento que 

possuem, pois desse modo é possível refletir sobre as 

possibilidades enquanto educadores, pensando sobre as 

práticas pedagógicas realizadas e em como pode-se contribuir 

com um ensino de qualidade em uma escola especial.   

Embasa-se em Freire (2002, p.21) quando afirma que:  

A grande tarefa do sujeito que pensa certo não é transferir, 

depositar, oferecer, doar ao outro, tomado como paciente de 

seu pensar, a inteligibilidade das coisas, dos fatos, dos 

conceitos. A tarefa coerente do educador que pensa certo é, 

exercendo como ser humano a irrecusável prática de 

inteligir, desafiar o educando com quem se comunica e a 

quem comunica, produzir sua compreensão do que vem 

sendo comunicado. 
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Direciona-se o olhar para a matemática por meio dos 

jogos como metodologia para uma possível inserção dos 

conteúdos, preservando o desafio, o encanto e o movimento. 

Geralmente, subsidia-se em teorias um tanto quanto 

tradicionais, apegando-se ao giz, quadro e livros. O jogar 

pode ser visto como uma das bases para desenvolver o lúdico, 

a imaginação, a problematização e a capacidade de 

sistematização. Assim, pode-se perceber que a dimensão 

lúdica envolve desafio, surpresas, possibilidades de fazer de 

novo, de superar os obstáculos, e a inquietação por não poder 

controlar todos os resultados. Tal contexto possibilita 

interações para a construção de situações-problema, pois se 

pode errar, rever as jogadas e desenvolver um processo de 

aprendizagem autônomo. 

Segundo Smole, Diniz e Cândido (2007, p.17): 

Trabalhar com jogos envolve o planejamento de uma 

sequência didática. Exige uma série de intervenções do 

professor para que, mais que jogar mais que brincar, haja 

aprendizagem. Há que se pensar como e quando o jogo será 

proposto e quais são as possíveis explorações ele permitirá 

para que os alunos aprendam.  

Dessa forma, pode-se entender a necessidade de se 

trabalhar desenvolvendo um ambiente aprazível que 

contemple as necessidades educacionais especiais que os 

alunos têm. Frisa-se a importância de se estabelecer uma 

conexão entre o conteúdo proposto e as diversas metodologias 

que são utilizadas no desenvolvimento da sequência didática. 

Pode-se assim, entender o vínculo entre teoria e prática, tendo 

nos jogos um grande aliado para a construção de conceitos 

matemáticos.  

Enfatiza-se a necessidade de ter disponível um 

ambiente propício para o ensino de matemática, não sendo 
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apenas a sala de aula, por isso construiu-se o Laboratório de 

Ensino de Matemática – LEM, criado juntamente com os 

próprios alunos da escola, para auxiliar no processo de 

ensino-aprendizagem. Tal construção em conjunto contribuiu 

para o desenvolvimento das capacidades de trabalho em 

grupo e de cooperação. Destaca-se que este ambiente não se 

destina apenas à utilização dos alunos envolvidos no projeto, 

mas pode ser utilizado por todo o corpo escolar, tornando-se 

um ambiente no qual os professores podem desenvolver suas 

atividades com o auxílio de recursos pedagógicos, servindo 

também como um acervo de livros, revistas, jogos, filmes, 

dentre outros. 

Pode-se compreender que o LEM pode ser um ambiente 

especialmente dedicado a lançar situações desafiadoras. 

Lorenzatto (2009, p.7) destaca que: 

O LEM pode ser um espaço especialmente dedicado à 

criação de situações pedagógicas desafiadoras e para 

auxiliar no equacionamento de situações previstas pelo 

professor em seu planejamento, mas imprevistas na prática 

em virtude dos questionamentos dos alunos durante as 

aulas. Nesse caso, o professor pode precisar de diferentes 

materiais com fácil acesso. Enfim, o LEM, nessa 

concepção, é uma sala-ambiente para estruturar, organizar, 

planejar, e fazer acontecer o pensar matemático, é um 

espaço para facilitar, tanto aos alunos como ao professor, 

questionar, conjecturar, procurar, experimentar, analisar e 

concluir, enfim aprender e principalmente, aprender a 

aprender. 

Destaca-se a importância de tal ambiente para estimular 

o desenvolvimento dos alunos, mas deve-se ter a 

compreensão de que tal construção ocorra de forma 

processual, pois o LEM tem um custo alto, exige materiais 

que a escola não possui para seu fornecimento, e um professor 
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capacitado para sua construção e operação. Compreende-se 

que o LEM não pode ser usado por grupos muito numerosos 

e não está incluído em todas as metodologias, sendo utilizado 

como auxílio para o processo de ensino- aprendizagem. Por 

fim, acredita-se que o ensino de Matemática pode contribuir 

para que se formem cidadãos críticos e conscientes de sua 

função social, estimulados por meio do ensino, preservando 

os conhecimentos adquiridos, advindos de sua realidade. 

Material E Métodos 

Baseando-se pelos objetivos propostos no projeto e em 

contato com o professor de matemática das duas salas de aula, 

realizaram-se intervenções e mediações pedagógicas que 

propiciassem a construção de conhecimento em matemática, 

objetivando diminuir as dificuldades dos discentes, 

favorecendo a construção de conceitos, alterando o modelo 

tradicional de ensino.  

Após duas semanas de observações em todo o espaço 

escolar, verificou-se a estrutura física, os recursos e os 

materiais didático-pedagógicos da instituição, os projetos que 

a escola possui, suas turmas e seu ambiente educativo. Teve-

se um breve contato com os documentos da escola, como 

pastas e Planos de Desenvolvimento Individual – PDI de 

alguns alunos, compondo uma análise parcial dos dados que 

seriam necessários para iniciar as atividades. A instituição, 

legalmente, pode ter turmas do 1º ao 9º ano, porém destaca-

se que atualmente o trabalho da escola concentra-se do 1º ao 

8º, pois não houve nenhuma matrícula no 9º ano, uma vez que 

muitos docentes foram encaminhados às escolas comuns. 

Iniciou-se o projeto na escola com duas turmas de oito 

alunos, divididos em dois horários, uma hora no turno 

matutino com a turma do sétimo ano (Turma 1), e após o 
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intervalo mais uma hora com a turma do 8º ano (Turma 2). 

Tais alunos foram selecionados pelo professor de 

Matemática. Ressalta-se que todos os educandos atendidos 

pelo projeto já estão selecionados para ingressarem no ensino 

regular até o fim do ano de 2016. Dessa forma, foi solicitado 

pela gestão escolar que auxiliasse esses alunos para que 

pudessem ser incluídos na escola comum com êxito. 

Baseando-se na metodologia de jogos foi realizado um 

momento de interação no qual os alunos tiveram contato com 

jogos matemáticos para que fossem realizadas avaliações 

diagnósticas, contribuindo para o mapeamento parcial das 

necessidades educacionais especiais deles, como fonte de 

informações para as próximas ações. 

 

Resultados E Discussão 

Iniciaram-se as intervenções com a turma 1, realizando 

um contato inicial com as formas geométricas, conteúdo que 

estava sendo trabalhado pelo professor de matemática em sala 

de aula. Utilizou-se o Tangran, jogo com formas geométricas 

que pode ser explorado em diversas partes do conteúdo de 

geometria. Ressalta-se a importância de se ter materiais na 

escola, assim como cuidar de sua conservação, identificando 

no objeto quais são suas funções e objetivos, conforme Figura 

1. 
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Figura 1 – Objetivos do Tangran 

Fonte:  Acervo dos estudantes  (2016). 

 

Em um segundo momento, após as montagens das 

figuras, pediu-se que os alunos utilizassem todas as peças do 

Tangran e em grupo contassem uma história envolvendo os 

objetos criados, com o objetivo de estimular o uso do lúdico, 

a oralidade e a capacidade de argumentação deles. 

A mesma metodologia foi utilizada com a turma 2, 

porém com um conteúdo paralelo, visando as operações 

básicas. Assim, utilizou-se o dominó da adição e no jogo 

Fazendo contas (Figura 2), contextualizando o conteúdo 

trabalhado pelo professor. Partimos do concreto, uma vez que 

Lorenzato (2009) ressalta a importância de se aprender 

fazendo e estar em contato direto com o objeto para a 

construção de conhecimento. O autor enfatiza a ação refletida 

sobre o objeto que se dá com diversos materiais didáticos, 

pois reconhece que a ação do indivíduo é básica para a 

aprendizagem. Tal atividade, acompanhada de uma proposta 

didática, foi elaborada com o intuito de contribuir para 

identificar as dificuldades dos discentes, o que auxiliaria no 

desenvolvimento das futuras intervenções.  
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Figura 2 – Jogos 

Fonte: Acervo dos estudantes (2016). 

 

Sob esse viés, pode-se então dar continuidade às futuras 

atividades que estão sendo desenvolvidas no LEM da escola 

que está em processo de construção pelo corpo escolar e pelos 

membros do projeto, contendo todos os materiais utilizados 

para a realização das propostas. Vinculou-se o conteúdo 

proposto pelo professor de Matemática à metodologia de 

jogos, a fim de que os alunos desenvolvam o trabalho em 

grupo, a socialização, objetivando a construção de um 

ambiente aprazível que estimule o ensino significativo e 

também construa uma aprendizagem crítica. Auxiliando-os 

no processo de ensino-aprendizagem, buscou-se ainda, 

desenvolver propostas que auxiliem aos estudantes, 

estimulando o potencial cognitivo e motor deles e o 

desenvolvimento da autonomia.  

Assim, com o apoio do LEM, desenvolveu-se a 

proposta com a turma 1. Pode-se assim, realizar algumas 

observações sobre os conceitos e conhecimentos que os 
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alunos possuem para que fosse possível dar início às 

atividades, partindo dos saberes deles. Notou-se que os 

discentes apresentam boas habilidades motoras; além disso, o 

trabalho em grupo ocorreu de forma harmoniosa, assim como 

o reconhecimento das figuras e noções básicas de 

semelhanças. As Figuras 3, 4, 5 e 6 evidenciam as etapas da 

atividade realizada com o Tangran.  

 
Figuras 3, 4, 5, 6 – Processo de construção de um retângulo com 

o Tangran 

 
Fonte:  Acervo dos estudantes (2016). 

 

Após a elaboração do retângulo, pediu-se que os alunos 

montassem com as sete peças qualquer objeto; e depois, 

divididos em dois grupos, contassem uma história com os 

objetos que tinham criado. Todos contribuíram e não sentiram 

dificuldades em executar a contação. Desse modo, foi 

possível perceber que os professores parecem realizar 

atividades em sala de aula que priorizam o trabalho em grupo 

com os discentes.  
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Ressalta-se também, que a proposta objetiva o resgate 

da imaginação e da criatividade, conforme se pode verificar 

nas Figuras 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. 

 
Figuras 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 – Objetos produzidos com 

Tangran 

Fonte: Acervo dos estudantes (2016). 

 

Deu-se continuidade às atividades com os alunos da 

turma 2 com o mesmo objetivo, pautando-se pelas 

necessidades educacionais dos discentes, elencadas pelo 

professor de matemática, como as operações básicas. Iniciou-

se com o dominó da adição e subtração, exercitando os 

conhecimentos e o racícionio deles sobre as operações 

básicas. Assim, pode-se notar dificuldade significativa na 

execução de operações de adição e subtração. Além disso, 

ainda não têm clareza de conceitos como mutipllicação e 

divisão e apresentam dificuldade em realizar exercícios com 

as operações sem papel e lápis, uma vez que tem-se como 

proposta inicial a construção de conceitos. Tais dificuldades 

foram identificadas com o jogo Fazendo contas que 

proporciona o uso de operações básicas. As Figuras 14, 15, 

16 e 17 a seguir possibilitam a compreensão das etapas da 

atividade. 
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Figura 14, 15, 16 e 17 – Exercitando habilidades 

matemáticas: adição e subtração 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Acervo dos estudantes (2016). 

 

Dessa forma, pode-se então descrever que a 

metodologia de jogos e o ambiente foram de suma 

importância para analisar parcialmente, em quais estágios do 

desenvolvimento cognitivo os alunos se encontram.   

 

Considerações Finais 

O projeto de extensão “Educação Inclusiva: 

intervenções e práticas pedagógicas em instituições de 

educação básica” tem como perspectiva contribuir para 

diminuir as dificuldades dos discentes envolvidos, por meio 

de intervenções pedagógicas que se vinculam a um ensino 

significativo.  Desse modo, visa-se uma interlocução entre os 

saberes dos alunos e o conteúdo proposto, para minimizar os 

vários problemas que assolam o ambiente escolar como as 

dificuldades nos conhecimentos em Matemática. 

 

 



310 
 

Espera-se também, com a realização das intervenções, 

contribuir com o processo de ensino-aprendizagem. Enfatiza-

se o benefício do LEM para o fornecimento de subsídios para 

o ensino, pois ele apresenta ao professor e ao aluno 

fundamentos para a tomada de decisões. Embora, muitas 

vezes, de caráter investigativo, pode estabelecer tal conexão 

entre docentes e discentes. Sua construção propiciou entender 

como se dá seu funcionamento e de que forma pode-se 

contribuir com ele no aspecto organizacional. 

Enfatiza-se que tal trabalho em equipe pode contribuir 

para o desenvolvimento cognitivo dos discentes, 

principalmente no que diz respeito às intervenções semanais, 

em contato direto com os alunos e o professor de Matemática. 

Destaca-se que o projeto é de suma importância, pois 

visa, de forma significativa, contribuir para a construção entre 

alunos, escola e comunidade, respeitando o ambiente escolar 

e social, levando os discentes ao desenvolvimento de uma 

educação crítico-social, denominada Background, que é o 

foco principal do trabalho. Esse se constitui pelos 

conhecimentos que os alunos já possuem e que devem ser 

respeitados e estimulados.  

Atividades que levem em consideração esse aspecto 

proporcionam o estabelecimento de um valor formativo, 

quando o educador entende e compreende que os alunos 

devam pensar, analisar e ter autonomia, de forma que possam 

dar significado e construir habilidades e competências como 

a capacidade de resolver problemas, favorecer situações 

investigativas, desenvolver a criatividade; enfim sendo 

construtores da sua própria história. Assim, deixa-se claro que 

a educação especial necessita de uma visão escolar em que os 

profissionais desenvolvam nos discentes, tais habilidades 

com o intuito de as incluírem social e educacionalmente, uma 
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vez que elas serão em um futuro breve incluídas no ensino 

regular. 

Pensa-se ser importante destacar ainda, que essa 

inclusão já se iniciou com a retirada de alguns alunos e 

inserção deles no ensino regular. Todos os alunos desta 

escola, que estão sendo atendidos pelo projeto, iniciarão seus 

estudos, em 2017, nas escolas regulares. Pode-se perceber que 

estes sairão da escola especial e se depararão com um 

ambiente desconhecido, pois o formato do ensino regular nas 

escolas privadas e públicas ainda é conteudista. Assim, o 

projeto tenta auxiliar para o aprendizado dos estudantes com 

o intuito de contribuir para que a inclusão ocorra da melhor 

forma possível. 

Encerram-se as considerações sublinhando a 

importância desta experiência na formação dos graduandos e 

o quanto pode ser gratificante perceber que podem contribuir 

socialmente, construindo esta ponte entre escola, 

universidade e sociedade. Finaliza-se então, com uma frase de 

Freire (2008, p.94) que inspira a pensar sobre o que motivou 

a escrita dessa proposta: “Me movo como educador porque, 

primeiro me movo como gente”.  
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Introdução 

A utilização do conceito de segurança alimentar dá 

origem a diferentes interpretações. De acordo com a Lei 

Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional (LOSAN), 

segurança alimentar e nutricional: 

[...] consiste na realização do direito de todos 

ao acesso regular e permanente a alimentos 

de qualidade, em quantidade suficiente, sem 

comprometer o acesso a outras necessidades 

essenciais, tendo como base, práticas 

alimentares promotoras da saúde que 

respeitem a diversidade cultural e que sejam 

ambiental, cultural, econômica e socialmente 

sustentáveis (BRASIL, Lei nº 11.346, 2006, 

art. 3º). 

O tema segurança alimentar tem sido amplamente 

debatido, não só,como política pública, como também, nas 

esferas acadêmicas, onde seu conceito e importância 

                                                           
26 Trabalho financiado pelo Programa Institucional de Apoio à Extensão 
(PAEx/UEMG).  
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permeiam a discussão sobre o acesso a alimentos em 

quantidade suficiente pelas populações carentes, como uma 

estratégia de superação da fome. Este tema passa, ainda, pela 

discussão da realização de práticas mais saudáveis de 

alimentação, com ênfase na qualidade, na produção de 

alimentos seguros, sem resíduos químicos ou biológicos, que 

não tragam riscos à população. 

A segurança alimentar também pode ser discutida no 

âmbito do tema reforma agrária, pois a produção de alimentos 

originada da agricultura familiar, incluídas aqui as unidades 

produtivas dos assentamentos, tem papel importante na 

segurança alimentar tendo em vista que a maior parte dos 

alimentos consumidos diretamente pela população vem desta 

categoria de produtores rurais. Além disso, a produção para 

autoconsumo, muito explorada pelos agricultores familiares, 

pode estar diretamente ligada à segurança alimentar de 

famílias rurais, pois a produção destes alimentos garante, não 

só, o acesso regular a uma alimentação saudável, como 

também, representa um dispêndio financeiro a menos com a 

compra desses produtos. 

Para entender o papel que os assentamentos de reforma 

agrária já desempenham e tem potencial para desempenhar no 

sentido de contribuir tanto para a segurança e soberania 

alimentar, é necessário analisar a oferta de alimentos 

produzidos pelos agricultores familiares, por exemplo, 86,7% 

da mandioca produzida em todo território nacional, e a maior 

parte do feijão, leite e aves são produzidos por este tipo de 

produtores rurais (FERREIRA; BELIK; CANO, 2014). 

Produzir o autoconsumo é uma atividade que está 

presente em parte significativa dos lotes dos assentamentos, 

ao chegar para habitá-lo, uma das primeiras coisas que as 

famílias fazem é plantar árvores frutíferas, hortaliças e grãos 
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que servirão de alimento a elas. A produção de alimentos para 

abastecimento próprio em unidades familiares é um fator 

quase inerente à vida no campo (DUVAL, 2010). 

As famílias do assentamento Nova Pântano Mariano, 

localizado em Ituiutaba/MG, apresentam dificuldades no 

processo de geração de renda, a maioria não consegue tirar o 

sustento do próprio lote, e essa situação faz com que muitos 

assentados busquem complementação da renda vendendo sua 

força de trabalho para fazendas da região.A segurança 

alimentar no assentamento apresenta-se precária, muitos 

alimentos são comprados na cidade ou em algumas situações, 

não são consumidos, o que pode provocar uma deficiência 

nutricional e alimentar na população. Este contexto, justificou 

a realização de um trabalho de extensão visando estimular as 

famílias a melhorarem a produção de alimentos, em 

quantidade e qualidade, para o autoconsumo.  

Desta forma, este artigo tem como objetivo, realizar 

uma discussão correlacionando os temas segurança alimentar 

e assentamentos de reforma agrária, tendo como ponto de 

partida o desenvolvimento do projeto de extensão citado 

anteriormente. 

 

Desenvolvimento 

O projeto de extensão foi desenvolvido por professores 

e alunos do curso de Agronomia da Universidade do Estado 

de Minas Gerais(UEMG), unidade de Ituiutaba. No início do 

ano de 2015, o projeto foi submetido ao edital do Programa 

Institucional de Extensão (PAEx) da UEMG, no qual foi 

aprovado com bolsas para os membros da equipe e auxílio 

para a realização das atividades.  

O público alvo do projeto foram as 17 famílias do 

Projeto de Assentamento Nova Pântano Mariano, localizado 
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no município de Ituiutaba/MG. O assentamento foi criado em 

2004, nele, estão localizadas cerca de 45 pessoas, sendo a área 

total do assentamento de 837 ha, e os lotes possuem, em 

média, 18 ha. Além dos lotes das famílias assentadas, o 

assentamento possui 80,67 ha de preservação permanente e 

428,28 ha de reserva legal. A principal atividade desenvolvida 

é a pecuária leiteria e, além disso, parte das mulheres da 

comunidade assentada produzem doces, queijos e vassouras 

como forma de complementar a renda. A maioria dos lotes 

apresenta uma precária produção de autoconsumo, que 

fornece uma pequena parte dos alimentos consumidos pela 

família.  

O trabalho de extensão foi desenvolvido no período de 

1º de junho a 15 de dezembro de 2015, sendo que a 

metodologia de trabalho envolveu três formas de atuação: 

visitas técnicas periódicas; realização de oficinas; e 

distribuição de material didático. 

As visitas técnicas periódicas ao assentamento tiveram 

o objetivo de acompanhar e orientar as atividades agrícolas 

desenvolvidas nos lotes e o processamento de alimentos.A 

metodologia extensionista também envolveu a realização de 

oficinas sobre os temas: 

 Planejamento e implantação de horta orgânica; 

 Produção de mudas de hortaliças; 

 Controle de pragas e doenças em horticultura 

orgânica; 

 Adubação orgânica do solo; 

 Princípios de higiene e boas práticas de fabricação; 

 Aproveitamento alimentar do Baru; 

 Utilização do Nim(Azadirachta indica) no controle 

de parasitas em vacas leiteiras. 
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Como forma de disseminar o conhecimento entre as 

famílias assentadas foi elaborado e distribuído material 

didático (cartilhas e panfletos) com linguagem acessível ao 

público alvo sobre os temas abordados nas oficinas. 

Inicialmente, foram realizadas visitas para a 

apresentação do projeto e da equipe técnica (Figura 1). Nestas 

visitas buscou-se uma aproximação com as famílias 

assentadas, conhecendo sua realidade e trocando 

conhecimentos. O assentamento, durante o período de 

execução do projeto, era representado legalmente por uma 

associação, os membros desta, como a maioria das famílias 

apresentavam-se atuantes quanto às necessidades coletivas da 

comunidade, a organização social da comunidade é fator 

fundamental para o alcance de objetivos comuns, a falta de 

articulação entre os assentados é um dos entraves para 

soluções de problemas, como ausência de casas, falta energia 

elétrica e de água, entre outros. Segundo Andrade, Moreira e 

Moura (2013), o trabalho organizado e em conjunto pode 

atuar como facilitador de soluções para os problemas da 

comunidade. 
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Figura 1 – Reunião com assentados para a 

apresentação do projeto de extensão 

 
Fonte: NOMURA(2015) 

Verificou-se que as famílias, antes mesmo da realização 

do projeto de extensão, já apresentavam interesse em 

desenvolver uma horta orgânica comunitária (Figura 2).A 

vontade da comunidade em desenvolver uma horta orgânica 

comunitária veio de encontro com os objetivos propostos pelo 

projeto de extensão, ou seja, o incentivo à produção de 

alimentos para autoconsumo, como forma de contribuir na 

segurança alimentar do assentamento. 

Segundo Garcia Jr. et al. (2003) o autoconsumo somado 

aos rendimentos monetários ajuda as famílias a superarem a 

linha da pobreza. De acordo com Ferrante e Queda (2003), 

mesmo havendo diferentes níveis de capitalização entre as 

famílias assentadas, comprova-se que o autoconsumo está 

presente em todos os sistemas produtivos, e pode representar 

importante estratégia para a segurança alimentar e nutricional, 

principalmente para as famílias menos capitalizadas. 

A produção para o autoconsumo contempla alguns dos 

princípios preconizados pela segurança alimentar, como por 

exemplo, o acesso e disponibilidade constante de alimentos, 
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em quantidade suficiente e com qualidade nutricional 

(GAZOLLA; SCHNEIDER, 2005). 

Além de suprir as necessidades da própria comunidade, 

a expectativa em relação à horta orgânica comunitária, é de 

que,estacontribuirá, também, na geração de renda do 

assentamento, pois a venda de excedentes poderá ser 

comercializada e diminuirá o dispêndio das famílias com a 

compra de alimentos na cidade. Segundo Duval (2010), a 

produção para o consumo próprio, além de representar um 

valor monetário para as famílias, aumenta a autonomia da 

comunidade, tornando-a menos dependente na compra de 

produtos, tendo a certeza da procedência destesalimentos. 

Figura 2 – Preparo do solo no local para implantação de horta 

orgânica

 
Fonte: NOMURA(2015) 

 

Desta forma, a escolha das oficinas priorizou a 

questão da horticultura orgânica, sendo que, a primeira 

oficina realizada foi sobre planejamento e implantação da 

horta orgânica com o objetivo de passar informações aos 
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assentados sobre as condições necessárias para o melhor 

desenvolvimento da horticultura. Assim, abordou-se sobre a 

melhor posição dos canteiros, a necessidade de recursos 

hídricos em quantidade e de qualidade, ferramentas e 

materiais necessários, planejamento da área em talhões, 

escalonamento do plantio, características das hortaliças etc.  

A oficina sobre produção de mudas de hortaliças 

(Figura 3) teve como objetivo abordar as técnicas 

agronômicas relacionadas a melhor produção de mudas, 

questões como as características do substrato, os recipientes, 

os cuidados com as bandejas, o momento certo para o 

transplantio de mudas, dentre outros, foram trabalhadas. 

A produção de mudas de qualidade é o passo inicial 

para o desenvolvimento de uma horta. Durante a oficina 

foram produzidas mudas de alface, repolho, rúcula e tomate 

cereja em bandejas de isopor e em vasos de papel jornal. 

 

 
Figura 3 – Oficina de produção de mudas de hortaliças 

 
Fonte: NOMURA(2015) 
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Além da produção de alimentos em quantidade, a 

segurança alimentar também preocupa-se com a produção de 

alimentos com qualidade, como por exemplo, sem resíduos de 

agrotóxicos. O controle de pragas e doenças com extratos 

naturais de plantas é largamente utilizado na agricultura 

orgânica, e além de proporcionar alimentos seguros, os riscos 

de contaminação do meio ambiente e do próprio trabalhador 

rural são pequenos. 

Segundo Caporal e Costabeber (2014), as frequentes 

pesquisas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária sobre 

contaminação de alimentos por resíduos de agrotóxicos, 

mostram que, para o Brasil alcançar a segurança alimentar e 

nutricional de maneira sustentável, são necessárias políticas 

públicas que destinem recursos para implantar um amplo 

processo de reconversão da agricultura, passando de um 

sistema convencional, baseado no uso de agroquímicos em 

larga escala, para uma agricultura sustentável, baseada nos 

princípios da Agroecologia. 

Na oficina sobre controle alternativo de pragas e 

doenças realizou-se, juntamente com os assentados, a 

formulação de extratos de plantas utilizados como defensivos 

naturais no controle de pragas e doenças em hortaliças (Figura 

4). 

Os assentados também demonstraram interesse em 

utilizar o Nim no controle de parasitas em vacas leiteiras, 

desta forma, realizou-se atividade para explicar sobre a 

utilização da planta.  

 
Figura 4 – Alunos bolsistas do projeto e assentadas na oficina de 

controle alternativo de pragas e doenças. 
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Fonte: NOMURA(2015) 

 

Na oficina sobre adubação orgânica de hortaliças foi 

abordado sobre a importância de se realizar uma adubação 

balanceada utilizando-se materiais encontrados no próprio 

assentamento, desta forma, produziu-se um composto 

orgânico (Figura 5).  

 
Figura 5 – Oficina sobre adubação orgânica 

 
Fonte: NOMURA (2015) 
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Além de produtos in natura, a produção de 

autoconsumo no assentamento Nova Pântano Mariano conta 

com produtos processados, são queijos, farinhas, doces e 

conservas. Percebeu-se que a produção desses alimentos 

poderia ser melhorada, principalmente em relação à qualidade 

higiênico/sanitária. Desta forma, realizou-se a oficina sobre 

higiene e boas práticas de fabricação, onde abordou-se a 

importância de práticas de higiene na fabricação de alimentos. 

Dentre outras atividades, o professor orientou os assentados 

sobre como lavar corretamente as mãos, o uso correto de 

máscaras e luvas e a forma correta de higiene e sanitização do 

local onde são fabricados os alimentos (Figura 6). Percebe-se 

que a agroindustrialização de alimentos no assentamento 

pode, não só representar uma grande melhoria na produção de 

autoconsumo, bem como, representar uma fonte de renda para 

as famílias, pois os excedentes podem ser comercializados. 

Uma forma eficiente de minimizar a deficiência no 

processo de geração de renda tem sido a verticalização da 

produção agrícola. Esta pode ser entendida como a 

transformação do produto in natura em um produto 

agroindustrializado. A verticalização agrega valor ao produto 

quando o transforma, e tira-o da condição de perecível, 

quando permite ao produtor aguardar a hora adequada para 

comercialização, sem a necessidade de venda imediata após a 

colheita. Essa proposta de trabalho tem transformado o 

espaço rural brasileiro ocupado pelos pequenos produtores, 

em uma nova possibilidade de aumento de sua renda 

(LACERDA et al., 2007). 

 
Figura 6 – Oficina de higiene e boas práticas de fabricação 
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Fonte: NOMURA (2015) 

 

Os assentados demonstraram interesse em aproveitar o 

Baru na alimentação, fruto do cerrado, abundante no local 

(Figura 7A), assim, realizou-se a oficina sobre o 

aproveitamento da amêndoa e da polpa do fruto. Nesta oficina 

foi abordado as diferentes formas de aproveitamento,como a 

fabricação de pé de moleque, que foi feito na sede da 

associação (Figura 7B).  
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Figura 7A – Baru coletado no assentamento; Figura 7B - preparo 

do pé de moleque do Baru (direita). 

Fonte: NOMURA (2015) 

 

O assentamento Nova Pântano Mariano, apesar das 

dificuldades em relação ao processo de geração de renda e de 

autoconsumo, apresenta grandes potencialidades, como a 

vontade das famílias trabalharem em conjunto, de maneira 

associativa, a abertura para trabalharem com os princípios da 

agricultura orgânica, a mão de obra disponível, o fato de já 

apresentarem experiência com determinadas atividades 

agrícolas e agroindustriais, dentre outras. Soma-se, ainda, o 

fato de possuírem um lote de terra, fato que antes era limitante 

para a produção de alimentos para o consumo próprio. 

Souza - Esquerdo, Bergamasco e Oliveira (2014), 

argumenta que, apesar de haver precariedade em muitos 

assentamentos já instalados como falta de estradas adequadas, 

de postos de saúde, percebe-se que as famílias assentadas 

acreditam que suas vidas melhoraram depois que entraram 

nos assentamentos, uma vez que possuem a sua própria 

moradia, conseguem colocar seus filhos na escola e podem, 

ao menos, produzir para o seu próprio sustento, garantindo 

sua segurança alimentar e nutricional. Nesse sentido, a 
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reforma agrária vem reafirmar ser uma política de inclusão 

social. 

 

Considerações Finais 

Foi possível perceber por meio do desenvolvimento do 

projeto de extensão que, apesar da produção de alimentos para 

o autoconsumo no assentamento ocorrer de maneira precária, 

o lote representa uma oportunidade para o plantio e produção 

de alimentos, o que antes de serem beneficiados pelo 

programa de reforma agrária não seria possível.  

A avaliação do projeto de extensão pelos assentados foi 

positiva, ao longo do desenvolvimento do projeto, cerca de, 

12 famílias participaram das atividades.Eles ressaltaram a 

importância do projeto em relação ao aumento de 

conhecimento relacionados aos temas propostos. Porém, os 

assentados acreditam que se o projeto tivesse uma duração 

maior seria melhor. Apesar de não ter sido mensurado os 

resultados do projeto de extensão, acredita-se que foram 

positivos, pois, a maioria das famílias participaram de todas 

as atividades, e os conhecimentos gerados por meio da 

interação comunidade assentada e acadêmica podem 

permanecer nas práticas cotidianas das famílias do 

assentamento Nova Pântano Mariano.  

Os resultados alcançados pelo projeto mostram que, por 

meio da extensão universitária, é possível contribuir com 

melhorias na produção agrícola das famílias rurais que 

apresentam grande vulnerabilidade econômica/social, porém, 

os resultados destas ações apenas terão visibilidade com a 

realização conjunta de ações em outras áreas, melhoria em 

infraestrutura (como a energia elétrica na sede do 

assentamento, que ainda não foi instalada), financiamento, 

transporte, canais de escoamento da produção, dentre outras. 
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Os assentamentos, além da sua importância social, 

ocupam relevante papel na segurança alimentar, tanto para as 

famílias beneficiadas pelo programa, quanto para a 

comunidade local que tem a oportunidade de comprar os 

produtos do assentamento. As unidades familiares 

estabelecidas por meio da reforma agrária podem representar 

uma importante estratégia para se alcançar a segurança 

alimentar, pois contribuem para a oferta de alimentos para a 

sociedade e, além disso, a produção de autoconsumo é uma 

forma de garantir a melhoria da alimentação da própria 

família. 
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RURAL DE ITUIUTABA - MG 
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Introdução 

Um dos principais problemas do nosso planeta 

superpovoado é a exploração insustentável dos recursos 

naturais, que tem resultado na aceleração dos processos de 

degradação ambiental. O atual modelo de produção capitalista 

tende a produzir alterações comportamentais na sociedade, 

induzindo a hábitos consumistas, individualistas e a 

competitividade entre os indivíduos. Assim, torna-se 

importante (re)harmonizar as relações entre a sociedade e o 

ambiente natural, incluindo a dimensão econômica, com o 

objetivo de contornar a atual crise ambiental, possibilitando 

um futuro sustentável. Parte desse objetivo pode-se alcançar 

por meio de Educação Ambiental (EA), que conforme a 

Política Nacional de Educação Ambiental - Lei nº 9795/1999, 

Art 1º., pode ser entendida como: 

os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade 

constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, 

atitudes e competências voltadas para a conservação do 

meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à 

sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. 
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Dentre as possibilidades de se trabalhar a EA, a 

Permacultura é uma metodologia ainda pouco utilizada no 

Brasil, mas que tem sido aplicada há muitos anos em outros 

países, em diversas escolas e comunidades.  
A Permacultura é um método para alcançar uma cultura 

sustentável. Foi criada pelo premiado Bill Mollison, um australiano da 

Tasmânia. Ao pé da letra, Permacultura significa cultura permanente. Mas 

pode ser resumida como um sistema de planejamento para a criação de 

ambientes produtivos, sustentáveis e ecológicos para que possamos 

habitar na terra sem destruir a vida. Este sistema de planejamento holístico 

trabalha com a natureza, imitando seus processos utiliza, também, a 

sabedoria dos sistemas tradicionais de produção e o conhecimento 

científico moderno. A Permacultura é particularmente adequada para as 

escolas, pois oferece formas divertidas e sustentáveis de trabalhar o meio 

ambiente. (LEGAN, 2009).A ética da Permacultura engloba: O 

cuidado com a Terra: entender a necessidade de respeitar e 

valorizar todos os componentes do planeta, cuidando dos 

ecossistemas e seres vivos; estimular o consumo consciente 

de nossos recursos; evitar desperdícios e reciclar o que for 

possível; o cuidado com as pessoas: priorizar os direitos 

humanos em relação ao atendimento, com qualidade, de suas 

necessidades básicas; e a redistribuição dos excedentes: 

distribuir os recursos excedentes, que extrapolam nossas 

necessidades (HOLMGREN, 2013). 

Atualmente, nossa concepção de pensamento é baseada 

no modelo mecanicista-reducionista ocidental, que tem suas 

origens nas ideias de Descartes, o qual enxerga mente e corpo 

como partes distintas, que o todo deve ser dividido em partes, 

e que estas, devam ser analisadas isoladamente, utilizando 

metodologias analíticas, linearizadas e exatas. O 

desenvolvimento de práticas e ações permaculturais, introduz 

em seus praticantes outra concepção de pensamento. 

Chamado de pensamento sistêmico ou ecológico, este inclui 

a visão sistêmica da vida, a qual não se distingue mente e 
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corpo, em que o mais importante não é o conhecimento 

isolado de cada parte componente de um sistema, e sim, o 

enfoque nas inter-relações entre os componentes que 

constituem o sistema (CAPRA, 1982).  

Os objetivos deste projeto foram trabalhar Educação 

Ambiental ao propagar e experimentar uma cultura ecológica 

baseada na visão holística do ambiente, através da utilização 

de práticas para formar um sistema permacultural na escola 

Archidamiro Parreira de Souza, localizada na zona rural do 

município de Ituiutaba. Além de envolver alunos e 

professores do curso de Agronomia da UEMG, unidade 

Ituiutaba, com alunos do 9° ano do ensino fundamental e seus 

professores. 

 

Desenvolvimento 

Inicialmente, no mês de julho/2015, foi realizada uma 

visita técnica ao Instituto de Permacultura e Eco-Vilas do 

Cerrado em Pirenópolis-GO, com o objetivo de inspirar e 

capacitar os alunos do curso de Agronomia a trabalharem com 

Permacultura na escola (Fig. 1).  
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Figura 1. Visita ao IPEC/Pirenópolis-GO. 

 
 

As atividades na Escola Municipal Rural Archidamiro 

Parreira de Souza começaram em agosto/2015, com a 

apresentação do projeto e a equipe de trabalho (Fig. 2). 

 
Figura 2. Apresentação do projeto e equipe de trabalho. 
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Em sequência, foram desenvolvidas, semanalmente, as 

atividades práticas selecionadas do livro de LEGAN (2009), 

durante os meses de agosto a setembro, junto aos alunos da 

escola sob a orientação dos alunos voluntários, bolsista e 

professor orientador do curso de Agronomia da UEMG (Fig. 

3). As práticas foram importantes para entender os princípios  

em que se baseiam as tecnologias propostas para a instalação 

na escola. 

 
Figura 3. Desenvolvimento de prática que demonstra os princípios 

envolvidos na filtragem de água. 

 
  

A partir do mês de outubro, iniciaram-se as instalações 

das tecnologias, em uma área situada próxima ao pátio da 

escola. 

Foi implantado um sistema de armazenamento de água 

da chuva. A água é coletada e transportada por um conjunto 

de calhas, instaladas no telhado de uma edificação, que a 

conduzem até um reservatório localizado no centro da horta 

mandala. A água armazenada é utilizada para a irrigação das 

plantas. O sistema de irrigação foi composto por bomba 
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elétrica, mangueiras recicladas e micro-aspersores, de baixo 

custo (Fig. 4 e 5). 

A reciclagem foi também um tema abordado, de forma 

prática, utilizando tecnologia de filtragem de água da pia da 

cozinha. Foi construído um filtro, utilizando pedra brita, areia, 

caixa de alvenaria e conexões de PVC (Fig. 6). A água 

reciclada alimenta o reservatório da horta mandala, fonte de 

água para irrigação. 

 

 

 

 
Figura 4. Sistema de coleta e transporte de água da chuva. 
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Figura 5. Montagem do conjunto de irrigação. 

 
 

Figura 6. Construção do sistema de reciclagem de água da pia da 

cozinha. 

 
  

Com o objetivo de tornar o espaço escolar mais 

agradável e atraente, foi montado um jardim de plantas 

ornamentais, envolvendo os alunos em uma atividade em 

grupo, do tipo mutirão (Fig. 7). Os alunos da escola rural 

puderam interagir com os universitários durante a atividade 

prática. A diretora da escola também sempre esteve presente, 

acompanhando de perto o desenvolvimento do projeto. 
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Figura 7. Revitalização de uma área degradada utilizando jardim 

ornamental. 

 
  

No centro da horta mandala foi construído um espiral 

de ervas. O espiral é uma forma comum observada em 

plantas, caracóis, galáxias e etc. A tecnologia de cultivo em 

espiral possibilita a criação de diferentes ambientes, sendo o 

topo um local mais seco e a base um local mais úmido. Assim, 

plantas com diferentes necessidades podem ser cultivadas em 

um mesmo local (Fig 8). 

 

Figura 8. Espiral de ervas colocado no centro da horta mandala. 
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Como parte das atividades, os alunos plantaram 

espécies arbóreas, nativas e exóticas, em conjunto com um 

mini-coletor de água para irrigação via gotejamento, 

construídos com material de baixo custo, durante uma prévia 

oficina. Os alunos puderam aprender sobre a importância das 

árvores para a manutenção do ecossistema além de 

familiarizar-se com seus nomes (Fig. 9). 

 

Figura 9. Plantio de árvores e conjunto de irrigação por 

gotejamento. 

 
  

Um espaço foi reservado para realizar a compostagem 

do material orgânico que sobra do almoço e produzir adubo 

para ser fornecido às plantas (Fig. 10). 
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Figura 10. Local de implantação da composteira. 

 
 

Figura 11. Alunos trabalhando em mutirão para a transformação 

do pátio escolar. 
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Considerações Finais 

O projeto foi bem recebido por toda a comunidade 

escolar. Ao seu término, ficou evidente a transformação física 

da área próxima ao pátio. Foi dado o primeiro passo rumo ao 

desejável modelo de escola sustentável. Além disso, pudemos 

notar que a comunidade pode experimentar uma nova cultura 

ecológica, acrescentando à consciência das pessoas, 

importantes soluções para parte dos atuais problemas 

ambientais pelo qual estamos passando. Os alunos do curso 

de Agronomia puderam colocar seus conhecimentos em 

prática e aprender sobre novos assuntos, que não constam na 

matriz curricular do curso. 
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Introdução 

Este texto, cuja temática é produção e leitura de textos 

dissertativo-argumentativos, foi elaborado a partir da 

experiência das autoras no desenvolvimento do projeto de 

extensão NA TRILHA DA ESCRITA: produção e leitura de 

textos dissertativo-argumentativos no ensino fundamental, 

em uma escola pública municipal de Ituiutaba-MG. 

Assim, competência e autonomia, ao se produzirem 

textos – orais ou escritos-, são alguns dos grandes objetivos 

de ensino da língua portuguesa, em todos os níveis. Assim, 

além do foco na leitura, é fundamental que todas as atividades 

– análise e reflexão sobre a língua e práticas variadas 

desenvolvidas em aulas de língua portuguesa – corroborem o 

objetivo de tornar o aluno sujeito de sua fala e dos textos que 

vier a produzir, sejam em situações informais ou formais de 

uso. 

É sabido entre muitos especialistas que o ensino de 

língua portuguesa não tem como foco o trabalho com textos 

em sala de aula. Comumente, a abordagem centraliza-se em 

                                                           
27Projeto financiado pelo Programa Institucional de Apoio à Extensão – 

PAEx/UEMG. 
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regras normativas. Diante desse quadro, o docente precisa 

preparar o aluno para a utilização da língua em outro contexto, 

ou seja, mostrar em quais situações faz-se necessária uma ou 

outra construção. Essa abordagem, que considera a 

diversidade de textos – lidos e produzidos pelos alunos – bem 

como as situações concretas de comunicação, pode colaborar 

efetivamente para o desenvolvimento da competência 

linguística dos educandos, objetivo principal do ensino de 

língua portuguesa. 

Ao se defender uma abordagem textual, em que o texto 

é visto como uma unidade de ensino, pressupõe-se um 

trabalho que alie as três práticas de linguagem apresentadas 

nos Parâmetros Curriculares Nacionais: prática de leitura de 

textos orais/ escritos, prática de produção de textos orais/ 

escritos e prática de análise linguística. 

Nesse sentido, pode-se inferir que relacionando uso-

reflexão-uso é possível pensar em um ensino eficaz, em que 

o aluno sai da condição de aprendiz passivo para alguém que 

constrói seu próprio conhecimento – mediante a ajuda do 

professor, por observar o funcionamento da estrutura da 

língua nos mais diversos gêneros textuais, lidos e produzidos 

por ele. 

Partindo desse universo, o projeto justificou-se como 

relevante devido à participação de professores da educação 

básica nas atividades propostas para seus alunos, o que 

contribuiu para atualização da prática docente, no que se 

refere à produção de textos orais e escritos, bem como, por 

seu caráter interdisciplinar, uma vez que os textos/gêneros 

selecionados para análise fazem parte de diferentes áreas, 

perspectiva fundamental para a compreensão de novos 

paradigmas de conhecimento em nossos dias. 
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Assim sendo, ao se colocar o gênero textual como eixo 

para a produção, pode-se considerá-lo modelo textual para a 

ampliação do repertório textual do aluno, que poderá se 

constituir em fonte de escolhas tanto de estruturas 

composicionais quanto de escolhas linguísticas específicas 

como forma de delinear o estilo de sua escrita. A ideia de 

modelo é calcada na concepção de gênero como uma “forma 

relativamente estável” (Bakhtin, 1981).      Assim, o contato 

sistemático com essa forma pode enriquecer o repertório de 

gêneros do sujeito e, portanto, de suas formas de expressão, 

para dar conta dos propósitos de comunicação. Desse modo, 

os alunos foram amplamente beneficiados, uma vez que a 

proposta contribuiu para o aprimoramento das habilidades de 

leitura, produção oral e escrita.  

O projeto justificou-se, também, por estar em 

consonância com o Programa 2 - Direitos das Crianças e dos 

Adolescentes da Universidade do Estado de Minas Gerais. 

Ademais, as estudantes universitárias de extensão 

tiveram a oportunidade de vivenciar experiências 

imprescindíveis de formação humana e social, 

complementando sua formação acadêmica, ao aprofundar 

seus estudos em relação a textos dissertativo-argumentativos. 

Esta postura de pesquisador/educador participante, propiciou 

uma sólida construção coletiva de um conhecimento novo e 

específico à realidade em que se encontram todos os agentes 

da extensão: sujeitos da comunidade, estudantes e 

pesquisadora do projeto de extensão universitária. 

O projeto apresentou os seguintes objetivos: 

 

 

Objetivo Geral 
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• Aprimorar as habilidades de leitura e escrita dos 

alunos dos 8º anos da Escola Municipal Machado de Assis. 

 

 

Objetivos Específicos 

• Oportunizar ao aluno uma reflexão sobre o 

universo pessoal e social, visto que o conhecimento da língua 

também é uma forma de conhecimento do mundo. 

• Proporcionar a formação dos alunos para o 

exercício da atividade fundamental do ser humano, ou seja, 

interação verbal com seus semelhantes. 

• Permitir a expressão do aluno e criar condições 

para que ele assuma uma postura crítica e consciente em 

relação aos fatos cotidianos, por meio da interpretação e 

produção de textos. 

• Preparar o aluno para compreender a proposta, 

selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, 

fatos e opiniões para o desenvolvimento de uma temática com 

exatidão. 

• Promover a atualização dos docentes, da educação 

básica, em relação às novas práticas pedagógicas de leitura e 

produção textual. 

 

Fundamentação Teórica 

Pretende-se, neste tópico, apresentar, brevemente, os 

pressupostos teóricos, no que se refere aos estudos de textos 

dissertativo-argumentativos. Para tanto, parte-se dos 

parâmetros e critérios adotados por Travaglia (2007) na 

caracterização de categorias de textos.  

O autor define categorias de textos como um conjunto 

de textos com características comuns em termos de conteúdo, 
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estrutura composicional, objetivos e funções 

sociocomunicativas, características linguísticas da superfície 

linguística, condições de produção, etc., mas distintas das 

características de outras categorias de texto, o que permite 

diferenciá-las (TRAVAGLIA, 2007, p.40).  

Assim, o suporte em que o gênero aparece também pode 

contribuir para a caracterização das categorias de texto. Vale 

ressaltar que, nem sempre, uma categoria se caracteriza por 

critérios e parâmetros de todos os cincos grupo, mas de 

apenas alguns deles. Têm-se alguns exemplos de categorias 

de texto presentes na sociedade brasileira: descrição, 

dissertação, injunção, narração, texto argumentativo “stricto 

sensu”, texto preditivo, dentre outros. 

Para o autor, diversas categorias de texto podem ter 

características comuns como, por exemplo, as do tipo 

dissertativo dominante em sua composição como: tese, 

dissertação de mestrado, artigo acadêmico-científico, 

editorial, dentre outros. Todos esses gêneros terão, em 

comum, características dissertativas, mesmo que realizadas 

de diferentes formas.  

Conforme Travaglia, as categorias de textos podem ser 

de uma entre três naturezas distintas, que o autor chamou de 

“tipelementos”; o tipo, o gênero e a espécie. O tipo pode ser 

identificado e caracterizado por instaurar um modo de 

interação, uma maneira de interlocução. Alguns tipos que 

podemos citar, divididos em sete tipologias, são: a) texto 

descritivo, dissertativo, injuntivo, narrativo; b) texto 

argumentativo “stricto sensu” e argumentativo não “stricto-

sensu” (...). O gênero se caracteriza por exercer uma função 

sóciocomunicativa específica. A espécie se define e se 

caracteriza apenas “por aspectos formais de estrutura 
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(inclusive superestrutura) e da superfície linguística e/ou por 

aspectos de conteúdo. (TRAVAGLIA, 2007, p.41) 

Partindo dessa perspectiva, na escola, ao compreender 

o que é e o que constitui um gênero textual, o aluno terá 

elementos para melhor compreender o que deve ser buscado 

em um texto. Se o aluno sabe o que é um artigo de opinião, 

terá maior facilidade para perceber as escolhas próprias desse 

gênero (persuasão, exposições detalhadas, apelo emotivo, 

acusações, humor satírico, ironia, dentre outros). Dessa 

forma, a interpretação de um texto torna-se mais consistente 

na medida em que as inferências supostas desse processo são 

antecipadas pelo conhecimento sobre o gênero. Na produção 

textual, esses conhecimentos contribuirão para o aluno fazer 

e adequar suas escolhas ao tema, ao contexto, ao destinatário, 

à intenção e ao suporte. 

Assim, o estudo gramatical se tornará mais 

significativo, uma vez que deixa de ser apenas a apropriação 

de uma norma, isto é, ele passa a dirigir uma reflexão sobre 

usos reais da língua, enriquecendo as possibilidades de 

escolha de linguagem adequadas a cada situação 

comunicativa. 

 

Metodologia 

O projeto foi desenvolvido da seguinte forma: antes de 

iniciar a atividade com a produção dos textos, explicamos 

sobre os objetivos e como se desenvolveria o processo de 

avaliação.  Em seguida, reforçamos para os alunos que uma 

das metas do processo é trabalhar de forma sistemática com a 

língua, entendida na sua pluralidade de normas, funções, 

recursos estilísticos e efeitos de sentido. O pressuposto básico 

é o de que escrever bem implica o desenvolvimento de 

aptidões mais complexas do que escrever correto e envolve a 



347 
 

capacidade de articular os mais diversos expedientes 

linguísticos, semânticos, estilísticos, pragmáticos, dentre 

outros. 

Partindo das afirmações anteriores, procedemos em sala 

de aula da seguinte forma: 

1.utilizamos fotos, imagens, músicas, filmes e pequenas 

frases retiradas da internet. Sendo esses, relacionados a 

assuntos de diferentes áreas do conhecimento, com o intuito 

de os alunos se posicionem a respeito dos textos apresentados; 

2. a partir do que foi discutido, solicitamos aos alunos 

que escrevessem três argumentos, em que explicaram os 

motivos que os levaram a gostar/ou não dos textos;  

3. após esse primeiro momento, selecionamos, entre os 

assuntos atuais, algumas notícias, charges, artigos de opinião, 

editoriais, histórias em quadrinhos, músicas, dentre outros, 

utilizando a mesma temática (preferencialmente deve-se tirar 

o título/manchete dos textos para não influenciarem os 

alunos); 

4. dividimos em grupos de três a cinco alunos e pedimos 

que grifassem as ideias principais dos textos, a fim de 

promover uma roda de debates, socializando e discutindo as 

novas ideias apresentadas; 

5. no caso de charges e tiras em quadrinhos, em que os 

recursos não verbais se sobrepõem aos verbais, incentivamos 

os alunos a discutirem sobre os acontecimentos que giram em 

torno do gênero; 

6. solicitamos aos alunos que identificassem os 

argumentos apresentados pelos autores nos textos; 

7. investigamos se os alunos concordavam ou não com 

o ponto de vista dos autores dos textos, quais outros 

argumentos poderiam ser utilizados para convencer o leitor, 

se haveriam outras formas de escrever os mesmos argumentos 
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(nessa atividade a professora orientou quais argumentos são 

coerentes e quais não são; quais são consistentes e quais são 

facilmente contestados); 

8. apresentamos aos alunos alguns textos (os mesmos 

utilizados no início da oficina, já que os alunos apresentavam 

familiaridade com eles), e pedimos que produzissem um texto 

dissertativo-argumentativo; 

9. antes de começarem, pedimos que eles selecionassem 

dois argumentos para a defesa de seu posicionamento; 

10. após o término da produção textual, separamos em 

duplas para que lessem suas produções e fizessem 

intervenções (este momento foi um rascunho da primeira 

produção); 

11. em seguida, que reescrevessem, caso haja 

necessidade, seus textos após a apreciação do colega de dupla 

(lembramos os alunos que, quando se produz a escrita, deve-

se levar em consideração seu interlocutor, daí a necessidade 

de outra pessoa ler e fazer comentários referentes ao texto); 

12. recolhemos os textos e fizemos comentários quanto 

à estrutura do texto dissertativo-argumentativo, depois, 

devolvemos os textos para que os alunos pudessem concluir 

sua produção. 

 

Relação De Materiais De Consumo E Justificativa 

Para o desenvolvimento do projeto utilizamos alguns 

equipamentos e materiais, que serão descritos a seguir: 

i) aparelhos eletrônicos (som, computador, data show) 

foram utilizados para apresentação de músicas, textos, 

imagens e filmes, ressalta-se que esses equipamentos foram 

cedidos pela escola;  
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ii) cópias de textos dissertativo-argumentativos; com 

intuito de os alunos familiarizarem-se com esse tipo de 

produção textual; 

iii) pastas de plástico com elástico, para organização 

individual das produções textuais dos alunos;  

iv) Pincéis para quadro branco, para explicação de 

eventuais dúvidas e explanação das atividades propostas; 

v) Folhas de papel A4 e folhas pautadas, para o 

desenvolvimento de textos;       

vi) revistas e jornais, com a finalidade de os alunos 

conhecerem diferentes gêneros textuais em que se utiliza a 

tipologia dissertativa-argumentativa. 

 

Resultado Do Projeto 

Após coleta do material (615 produções textuais) e 

seleção, constituiu-se “corpus” 162 produções. Essa 

constituição foi feita por critério qualitativo, contemplando a 

diversidade de temas. “A posteriori”, analisaram-se 

qualitativamente as produções, no que tange a: 

1) fatores de textualidade (coesão, coerência, 

informatividade, situacionalidade, intencionalidade, 

aceitabilidade, intertextualidade);  

2) adequação: do registro de linguagem utilizado, à 

norma linguística padrão, ao gênero textual proposto, à 

estrutura de paragrafação.  

Terminada essa análise, fez-se a quantificação das 

produções a cada um dos critérios analisados anteriormente, 

obtendo-se os dados estatísticos que, sintetizados, resumem-

se em: das 162 produções analisadas, 83,33% apresentaram 

bom domínio no critério da articulação (plano da coesão), 

bem como no aspecto da pertinência e 78,02% tiveram bom 

domínio no critério da progressão.  
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Quanto à coerência, 82,58% das produções 

apresentaram bom desempenho no que se refere ao quesito da 

progressão.  

Em relação à informatividade, 60,30% das produções 

foram previsíveis, e 65,44% não apresentaram suficiência de 

dados.  

 No que se refere ao registro de linguagem, em 50,63% 

das produções verificou-se a utilização da linguagem 

coloquial, e em 11,73% da linguagem grupal (gírias). Em 

relação ao gênero textual, 100% das produções são textos 

dissertativos argumentativos.  

Quanto à adequação à norma linguística padrão, os 

maiores índices de infrações encontrados referem-se ao nível 

ortográfico, com 83,95%. Em relação à pontuação, 100% das 

produções apresentaram falhas nesse quesito. O menor índice 

refere-se ao nível morfológico, com 9,87%. Quanto à 

paragrafação, houve falhas em 48,15% das produções. Fez-se 

a análise crítica dos resultados obtidos, e concluiu-se o 

projeto, satisfatoriamente, atendendo todos os objetivos 

propostos. 

Ademais, as estudantes universitárias de extensão 

tiveram a oportunidade de vivenciar experiências 

imprescindíveis de formação humana e social, 

complementando sua formação acadêmica, ao aprofundar 

seus estudos em relação a textos dissertativo-argumentativos. 

Esta postura de pesquisador/educador participante, propiciou 

uma sólida construção coletiva de um conhecimento novo e 

específico à realidade em que se encontram todos os agentes 

gnosiológicos da extensão: sujeitos da comunidade, 

estudantes e pesquisadora do projeto de extensão 

universitária.  
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Conclusão 

Diante dos resultados conquistados, fez-se a análise 

crítica e concluiu-se o projeto, satisfatoriamente, atendendo 

todos os objetivos propostos. Ao trabalhar com diferentes 

atores sociais, em que se aprofundou os estudos em relação a 

textos dissertativo-argumentativos, as alunas universitárias 

visualizaram, na prática, o conteúdo teórico dado em sala de 

aula. Assim sendo, considera-se que projetos de extensão com 

este tipo de iniciativa, atentos às necessidades da comunidade 

com a qual se irá trabalhar, apresentam-se como fundamentais 

para estreitar os laços da Universidade com a comunidade 

local. 
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TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO: AÇÕES EM PROL DE SUA 

UTILIZAÇÃO EM SALA DE AULA28 

 

 
Walteno Martins Parreira Júnior 

 

Introdução 

Este trabalho tem a finalidade de discutir o uso da 

Tecnologia da Informação e Comunicação (TICs) em sala de 

aula, uma área que expandindo e que faz parte do cotidiano 

da maioria das pessoas e como a academia pode contribuir 

através de ações de capacitação para que a presença destas 

tecnologias seja apropriada por professores e alunos. 

Muitos professores ainda não têm a pratica da utilização 

dos recursos computacionais, ou não conhecem uma forma de 

agregá-lo a suas aulas. Visando isso, foram desenvolvidas 

várias ações para apoiar os professores para esta nova 

realidade, disseminando o uso de computadores e tecnologias 

na educação, podendo ser a distância ou presencial. 

Segundo Almeida (2005) as TICs podem ser definidas 

como o resultado da junção da informática com as 

telecomunicações e que produziu a oportunidade da 

incorporação desta tecnologia na escola. E possui a 

“característica de propiciar a interação e a construção 

                                                           
29 Trabalho financiado parcialmente pelo Programa Institucional de Apoio 

à Extensão (PAEx/UEMG) e parcialmente financiado pelos Programa 

Institucional de Apoio à Pesquisa (PAPq/UEMG) e Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC/FAPEMIG). 
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colaborativa de conhecimento da tecnologia de informação e 

comunicação evidenciou o potencial de incitar o 

desenvolvimento das habilidades de escrever, ler, interpretar 

textos e hipertextos”. 

Considerando que a tecnologia e a infraestrutura 

necessária para o uso dos recursos computacionais na 

educação, podem demandar altos investimentos se forem 

adotadas soluções que exigem muitos equipamentos e assim 

se tornar um impedimentos a sua adoção e deste modo gerar 

mais um fator de exclusão (BELINE; ESTEPHAN; SANTIN, 

2003, p.8). 

Almeida (2005) expõe que em nosso cotidiano usamos 

artefatos e processos espontaneamente de forma que nem 

damos conta que constituem distintas tecnologias pois estão 

incorporadas aos nossos hábitos, “como é o caso dos 

processos empregados para cuidar da higiene e da limpeza 

pessoal, alimentar-se, falar ao telefone, cozer, etc.”. E que 

outras tecnologias também não são notadas, embora sejam 

caracterizadas “como artefatos, tais como canetas, lápis, 

cadernos, talheres, etc. Outras servem de prótese para 

estender ou aprimorar nossos sentidos, como óculos, 

aparelhos de audição, instrumentos de medida e muitos 

outros”. 

E o uso das TICs na educação não é uma proposta 

nova,“há muitos anos autores e professores visavam colocar 

o computador como instrumento de ensino para aumentar a 

capacidade de aprendizagem dos educandos para além da 

realidade física da escola” (SILVA; MORAIS II, 2011, p. 

157). 

Pierre Leva (1993) escreve que o homem utiliza as 

tecnologias da inteligência desde a Antiguidade e que a 

linguagem é uma destas tecnologias. E é sobre ela que recairá 
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todo peso do mundo da informática, por meio de símbolos, 

sons, vídeos, músicas etc. Nesse contexto, ela assume um 

papel importantíssimo para a compreensão do universo 

virtual e do próprio agir e existir no universo real. É por meio 

dela que o espaço imaginativo do homem ganha forma no real 

e no virtual. 

É importante integrar as potencialidades das tecnologias de 

informação e comunicação nas atividades pedagógicas, de 

modo que favoreça a representação textual e hipertextual do 

pensamento do aluno, a seleção, a articulação e a troca de 

informações, bem como o registro sistemático de processos 

e respectivas produções, para que possa recuperá-las, 

refletir sobre elas, tomar decisões, efetuar as mudanças que 

se fizerem necessárias, estabelecer novas articulações com 

conhecimentos e desenvolver a espiral da aprendizagem 

(ALMEIDA, 2005, p. 42). 

Ao desenvolver os projetos de pesquisa e extensão, foi 

observada tanto a dimensão da área da tecnologia da 

informação como a questão pedagógica e então quais as 

possibilidades de contribuir com as atividades dos 

profissionais da área de educação. Permitindo contribuir para 

alterar a realidade no cotidiano escolar e também de facilitar 

para o educador em sua ação de transmissão e disseminação 

do conhecimento. 

Conseguir desviar a atenção que os estudantes dão aos jogos 

para atividades educacionais não é tarefa simples. Por isso, 

tem aumentado o número de pesquisas que tentam encontrar 

formas de unir ensino e diversão com o desenvolvimento de 

jogos educacionais. Por proporcionarem práticas 

educacionais atrativas e inovadoras, onde o aluno tem a 

chance de aprender de forma mais ativa, dinâmica e 

motivadora, os jogos educacionais podem se tornar 
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auxiliares importantes do processo de ensino e 

aprendizagem (SAVI; ULBRICHT, 2008, p. 2). 

 

E várias ferramentas foram pesquisadas e tiveram 

ofertadas atividades de extensão. E dentre elas pode-se citar: 

Hot Potatoes, GCompris e Windows MovieMaker que são 

objeto deste texto. 

A primeira destas ferramentas foi a suíteHot Potatoes 

que segundo Franco Neto e Parreira Júnior (2006),são um 

conjunto de ferramentas de autoria que permitem elaborar 

exercícios interativos utilizando páginas web e que estão 

disponíveis para uso educacional gratuitamente. Estes 

exercícios são executados no formato de jogos, que podem ser 

palavras cruzadas, preenchimento de lacunas, questões de 

múltipla escolha, etc. 

O Software de Autoria permite que o professor use a 

sua criatividade para o desenvolvimento de novas atividades. 

Este tipo de software trabalha tanto com a manipulação de 

dados e informações contribuindo com a construção do 

conhecimento através dos recursos oferecidos. Os professores 

podem desenvolver suas aplicações sem que seja necessário 

conhecer código de programação. 

E segundo Parreira Júnior, Farias e Barbosa (2016), as 

dificuldades que o professor apresenta para o uso das TICs 

“somente serão ultrapassadas quando o conhecimento e a 

habilidade sobre os recursos tecnológicos forem plenamente 

dominados pelos professores e demais profissionais da área 

da educação” (p.5). 

E na atividade escolar “os jogos possuem um valor 

educacional intrínseco, pois age como um motivador, unindo 

a vontade e o prazer durante o desenvolvimento de uma 
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atividade, tornando as aulas agradáveis e a aprendizagem 

fascinante, pois o ato de aprender associa-se à diversão” 

(SILVA; MORAIS II, 2011, p. 157). 

O jogo é uma atividade lúdica que permite ao professor ter 

uma visão dos interesses do aluno pelo conteúdo 

desenvolvido em sala de aula e também é uma possibilidade 

de detectar as dificuldades apresentadas. Com relação ao 

aluno, estimula a participação, permitindo a efetivação de 

conteúdos estudados e permitindo um melhor desempenho 

nos conteúdos relacionados (PARREIRA JÚNIOR, 2012a, 

p. 204).  

Outra ferramenta que se pretende apresentar as ações 

quanto a utilização do software GCompris como uma 

ferramenta educacional. Diferentemente do software 

apresentado anteriormente, o GCompris é uma suíte de 

pequenos jogos e ações que já estão prontas e somente 

necessitam de seleção por parte do professor para sua 

aplicação. 

Este software compreende um pacote de atividades 

digitais (Quadro 1) desenvolvidas para crianças de dois a dez 

anos de idade que “possibilita as crianças, através de 

brincadeiras, que favorecem o desenvolvimento de 

habilidades como coordenação, destreza, rapidez, força e 

concentração” (GCOMPRIS apud PARREIRA JÚNIOR, 

2012a, p. 206).  
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Quadro 1 - Grupo de atividades do software Gcompris. 

 
Categorias Atividades 

1 
Descoberta do 

computador 
Teclado, mouse 

2 Descoberta Cores, sons, memória. 

3 Experiência 
Controle do canal, ciclo da água, 

o submarino, simulação elétrica. 

4 Divertimento 

Hexágono, Processador de texto 

simples, Criar desenho ou 

animação. 

5 Matemática Cálculo, Geometria e Numeração. 

6 Jogos 
Xadrez, memória, ligue 4, 

sudoku. 

7 Leitura Prática de leitura 

8 Estratégia 
Jogo de bolas, 4 em linha (em 

dupla), 4 em linha 
Fonte: Gcompris(2012). 

 

A terceira proposta apresentada neste trabalho é 

referente à produção de vídeo. Inicialmente foi desenvolvida 

uma apostila do software Windows MovieMaker, contendo as 

suas funções e explicando como utilizá-las em uma edição de 

vídeo, mas também outras ferramentas foram abordadas ao 

longo do projeto. 

Segundo Oliveira, Costa e Parreira Júnior (2012, p. 5-

6) um curso com duração de quarenta horas distribuídas em 

dez aulas presenciais e também com atividades a distância 

com a utilização do ambiente virtual de aprendizagem foi 

ofertado a comunidade.  
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Neste curso, o roteiro das aulas presenciais foi 

apresentado em Guias de Atividades que compõem o tutorial 

sobre o software. 

Segundo Arroio e Giordan (2006) um vídeo pode ser 

utilizado para introduzir um assunto, para estimular a 

curiosidade ou como motivação para novos temas. “Isso 

facilita o desejo de pesquisa nos alunos, para aprofundar o 

assunto do vídeo e do conteúdo programático” exposto. 

 

Desenvolvimento 

Os projetos de extensão foram inicialmente realizados 

considerando a realidade do professor da rede pública da 

região e começaram com a realizaçãodo levantamento do 

referencial teórico existente sobre o assunto e da elaboração 

de um planejamento para o treinamento nos softwares 

utilizados durante o projeto, nivelando os conhecimentos 

entre os componentes da equipe dos projetos. 

Esta etapa é importante para que o planejamento e 

organização das oficinas previstas nos projetos pudessem 

ocorrer com eficiência e com os resultados esperados, 

atendendo os cursistas tanto em sua formação complementar. 

E somente após estas ocorrências é que os cursos e 

oficinas foram desenvolvidos para aplicação dos propósitos 

do projeto de extensão. Alguns dos cursos de extensão 

ofertados são resultados de ações desenvolvidas em projetos 

de pesquisa e são de suma importância para a validação das 

conclusões destes projetos. 

Uma destas ações teve como público-alvo um grupo de 

profissionais da área de educação e alunos (as) dos cursos da 

instituição. Neste caso, uma oficina foi oferecida com a 

intensão de ensinar as técnicas de utilização do ambiente Hot 

Potatoes, e assim contribuir para a sua utilização nas suas 
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atividades pedagógicas. E este é um exemplo de transposição 

do conhecimento adquirido em um projeto de pesquisa para a 

comunidade através de projetos de extensão. 

Ele apresenta seis tipos de atividades que são geradas 

por uma ferramenta diferente do ambiente que são: JCross, 

JClose, JQuiz, JMix, JMatch e The Master. Com a atividade 

desenvolvida, é necessário enviar as páginas do exercício para 

um servidor, permitindo assim que os alunos possam ter 

acesso via internet,ou então copiar os arquivos para os 

computadores e executar sem a necessidade de utilizar a 

internet. 

Uma primeira oficina sobre Hot Potatoes está relatada 

em artigos e tutoriais. E segundo Parreira Júnior, Franco Neto 

e Costa (2009, p. 6) o curso de extensão foi desenvolvido com 

dezesseis horas presenciais e mais vinte e quatro horas a 

distância, “perfazendo assim oito semanas de atividades. A 

mesma ferramenta trabalhada na aula presencial [...] é 

trabalhada na aula virtual, onde cada aluno [do curso] 

desenvolver uma atividade contemplando agora a sua área de 

atuação”. 

Foram vinte inscrições e dezesseis concluíram o curso 

e pode-se observar que os alunos fizeram em média quinze 

acessos ao longo do curso, o resulta em dois acessos por 

semana (Quadro 2). 
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Quadro 2- Quantidade de acessos nas ferramentas do curso 

Ferramenta Quantidade de acessos 

Entrada no ambiente do curso 301 

Descrição das atividades 239 

Material de apoio 201 

Portfólio 163 

Fonte: adaptado de Parreira Júnior, Franco Neto, Costa (2009, p. 

7-8) 

 

Na conclusão do curso os alunos responderam sobre a 

utilização destes recursos em sala é 85,7% responderam que 

é possível, enquanto 14,3% responderam que a aplicação 

depende de outros recursos. “Provavelmente, estes outros 

recursos devem estar relacionadas à disponibilidade de um 

laboratório de informática, pois nem todas as escolas estão 

com o laboratório operacional, resposta de 7% dos 

respondentes” (PARREIRA JÚNIOR; FRANCO NETO; 

COSTA, 2009, p8). 

Em outra oficina relatada em artigo, Parreira Júnior 

(2012b, p.8) apresenta que com “o material do curso pronto, 

o próximo passo é a elaboração de um curso semipresencial 

para os professores da rede pública de ensino de Ituiutaba e 

região, em que apenas a primeira e a última aula seriam 

presenciais”. 

A Figura 1 apresenta a capa do tutorial que foi revisado 

e utilizado em 2012 para o curso e que constituía de oitenta 

páginas ilustradas. 
Figura 1 – Capa da Apostila do Curso desenvolvido em 2012 
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Fonte: Próprio Autor (2012) 

 

Nesta oficina, em 2012, foram ofertadas dez vagas e 

sete alunos concluíram o curso que foi desenvolvido com oito 

horas presenciais, ficando as aulas a distância como 

facultativa. O material utilizado foi revisado em relação ao 

utilizado nos anos anteriores. 

A metodologia dessas oficinas utiliza o método de que 

durante a aula é apresentada aos alunos uma Guia de 

Atividades indicando o desenvolvimento de uma aplicação, 

sugerindo a consulta ao Manual do Software que também foi 

desenvolvido durante o projeto de pesquisa. E após a 

“confecção da atividade proposta, cada aluno envia o seu 

trabalho para a equipe executora através da ferramenta 

Portfólio” do ambiente virtual. E o “acompanhamento do 

aluno foi realizado através do ambiente” (PARREIRA 

JÚNIOR; FRANCO NETO; COSTA, 2009, p. 6). 
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A Figura 2 mostra a confecção de uma atividade de 

Palavra Cruzada que foi desenvolvida para o curso e que faz 

parte do material instrucional do curso que foi ofertado. 

 
Figura 2 – Tela de Atividade do Curso desenvolvido em 2012 

 
Fonte: Próprio Autor (2012) 

 

No desenvolvimento das oficinas sobre o uso da 

GCompris na educação, todas as categorias da ferramenta 

foram trabalhadas “quando os cursistas tiveram a 

oportunidade de manusear o software observar os efeitos das 

atividades”(PARREIRA JÚNIOR, 2012a, p. 206). A Figura 3 

mostra a tela principal do software. 
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Figura 3  - Tela principal do GCompris 

 
Fonte: GCompris (2012) 

 

Segundo Parreira Júnior (2012a, p. 209) o software 

apresentou facilidade de uso em salas de aula e é adequado a 

vários conteúdos. E pode-se utilizá-lo como ferramenta 

auxiliar em atividades educacionais sempre em consonância 

com o projeto pedagógico da escola. 

Em uma oficina com dez inscritos e com seis 

concluintes que foi desenvolvida em quatro semanas e 

totalizando oito horas de curso em 2012, pode-se observar que 

os cursistas concluintes realizaram as atividades propostas 

(Quadro 3). 
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Quadro 3- Dados do curso sobre GCompris 

Atividade 1ª 

aula 

2ª 

aula 

3ª 

aula 

4ª 

aula 

Frequência 7 6 4 6 

Realização do exercício 

proposto 

7 6 5 6 

Avaliação final - - - 6 

Fonte: próprio autor (2012) 

 

A utilização do software Windows MovieMaker quando 

aliado a uma câmera digital possibilita que o professor faça a 

gravação de suas aulas e posteriormente disponibilizá-la, 

permitindo revê-las. É com a aula gravada, pode-se editar 

com a ferramenta e acrescentar imagens ou músicas ao vídeo 

e até suprimir trechos desnecessários (OLIVEIRA; COSTA; 

PARREIRA JÚNIOR, 2012, p. 8). 

Em uma oficina desenvolvida com doze inscritos e com 

dez concluintes,durante quatro semanas e totalizando doze 

horas de curso em 2013, pode-se observar que os cursistas 

concluintes realizaram as atividades propostas (Quadro 4). 
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Quadro 4- Dados do curso sobre Windows MovieMaker 

Atividade 1ª 

aula 

2ª 

aula 

3ª 

aula 

4ª 

aula 

Frequência 12 9 10 10 

Realização do exercício 

proposto 

11 9 10 10 

Avaliação final - - - 10 

Fonte: próprio autor (2013) 

 

A Figura 4 apresenta a tela inicial do curso sobre o 

Windows MovieMaker que foi ofertado e que possuía 

quatorze vídeo-aulas e também de um tutorial digital que 

servia de referencia para os cursistas. 

 
Figura 4 – Tela de Inicial do Curso desenvolvido em 2013 

 
Fonte: Próprio Autor (2012) 
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Esses cursos foram ofertados em vários momentos, 

assim como outros que foram desenvolvidos na instituição 

entre os anos de 2009 e 2014 na linha Informática Aplicada à 

Educação. 

 

Considerações Finais 

A educação precisa estar de acordo com a visão de 

mundo, que compreende a sociedade em contínua evolução, 

que respeita suas crenças e culturas e ao mesmo tempo que 

percebe como mundo atualmente o planeta está interligado. 

O simples uso de um editor de textos mostra como 

alguém pode registrar seu pensamento de forma distinta do 

texto manuscrito, provocando no indivíduo uma forma 

diferente de ler e de interpretar o que escreve, agora se pensar 

nas possibilidades do uso do SMS (Short Message Service), 

das redes sociais e dos celulares para a comunicação abre-se 

uma grande opção de comunicação e troca de informações. 

Assim, os projetos pesquisaram alguns recursos 

tecnológicos e desenvolveram as oficinas e cursos para 

disseminar sua utilização. Estes tutoriais e vídeos digitais 

apresentam explicações detalhadas sobre determinados 

softwares e recursos pedagógicos; com o intuito de esclarecer 

e sensibilizar os profissionais da educação, mostrando-lhes as 

possibilidades no uso dessas ferramentas tecnológicas e 

estimulando sua utilização no cotidiano da sala de aula. 
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REFLEXÕES A PARTIR DA EXTENSÃO 

UNIVERSITÁRIA EM ESCOLAS PÚBLICAS 

DA CIDADE DE ITUIUTABA,MG 

 

 

Deyse Lucy Dantas Ribeiro 

Jéssica Aparecida Dias 

Maria Aparecida Augusto Satto Vilela 

 

Introdução 

 

Este trabalho tem como intenção relatar os resultados 

parciais obtidos pela equipe de discentes, uma bolsista e um 

voluntário, do projeto de extensão “Educação Inclusiva: 

intervenções e práticas pedagógicas em instituições de 

educação básica”, vinculado ao Programa de Extensão 

Integração UFU/Comunidade – PEIC 2016, da Faculdade de 

Ciências Integradas do Pontal – Facip/UFU, com alunos que 

apresentam necessidades educacionais especiais (NEE) em 

duas escolas da rede pública estadual da cidade de Ituiutaba-

MG, sendo uma de tempo integral do ensino comum e a outra 

de educação especial29. 

O referido projeto de extensão constitui-se em uma 

proposta elaborada pelo Centro de Ensino, Pesquisa, 

Extensão e Atendimento em Educação Especial – CEPAE, da 

Facip/UFU, que tem como objetivo principal desenvolver 

intervenções e práticas pedagógicas ligadas à temática de 

alfabetização e letramento na área da língua portuguesa e 

                                                           
29 As necessidades educacionais especiais foram informadas pelas 
escolas e, em muitos casos, não há laudo ou relatório que as comprove. 
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letramento matemático com alunos dos primeiros anos do 

ensino fundamental, que apresentam NEE (dificuldades de 

aprendizagem, síndromes, transtornos ou algum tipo de 

deficiência) que dificultam o processo de aprendizagem nas 

áreas do conhecimento supracitadas. 

Nossa atual sociedade é caracterizada por grandes 

diferenças sociais, culturais e econômicas, as quais são 

conduzidas pelas demandas do mercado capitalista e pelas 

mudanças ocasionadas pela globalização. Nesse sentido, de 

acordo com a justificativa do projeto, esses novos rumos 

podem ser vistos por dois vieses: 

Se, por um lado, esses rumos favoreceram e favorecem a 

maior disseminação de informações aos que têm condições 

socioeconômicas e culturais de acesso a elas; por outro, 

excluíram e excluem desse mesmo processo muitas pessoas 

que, por não terem essas mesmas condições, não usufruem 

dos benefícios do uso de instrumentos tecnológicos, acervo 

cultural e condições educacionais que promovem sua 

inserção real nessa mesma sociedade. (PEIC, 2016, p.02). 

Mediante tal justificativa, é que se torna importante 

analisar e compreender de que modo a educação inclusiva tem 

sido construída e se essa, de fato, acontece nas instituições de 

educação básica, principalmente, as da rede pública de 

ensino, considerando que são nelas que se concentram, devido 

às baixas condições socioeconômicas, boa parte dos 

estudantes com NEE. É pertinente ressaltar que, no Brasil, 

para fazer considerações sobre a educação escolar, é preciso 

explicitar o aspecto econômico nacional, visto que não é 

cabível equiparar, por exemplo, uma pessoa com NEE em 

condição socioeconomicamente melhor e outra com a mesma 

necessidade e com menor poder aquisitivo. 

Essas considerações se fazem importantes, uma vez que 
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as condições de existência, os processos educativos, o acesso 

à cultura, aos espaços sociais, dentre outros, são decisivos 

para a configuração dos limites e potencialidades de todas as 

pessoas, inclusive para as que apresentam NEE, pois fatores 

como esses contribuem significativamente para os processos 

de desenvolvimento e de aprendizagem. 

Para tanto, um dos aspectos a serem analisados pelo 

projeto é como os alunos de uma das escolas estão sendo 

incluídos, se estão aprendendo ou apenas convivendo 

socialmente nesses espaços com pessoas sem deficiência. 

Pondera-se também, se essas respectivas instituições de 

ensino realizam ações que promovam a inclusão ou se 

simplesmente reproduzem ações que favorecem a exclusão. 

Desse modo, verifica-se a relevância de realização de 

projetos e processos educativos, por meio de intervenções 

significativas e intencionais, que valorizem a diversidade e 

promovam a aprendizagem e o desenvolvimento dos alunos, 

sejam eles com ou sem necessidade educacional especial. 

 

Material E Métodos 

 

Tendo em vista a necessidade de conhecer as escolas 

em que o projeto de extensão “Educação Inclusiva: 

intervenções e práticas pedagógicas em instituições de 

educação básica” seria implementado, inicialmente realizou-

se uma análise do espaço físico, recursos pedagógicos, 

documentos dos alunos etc., por meio de um roteiro de 

observação previamente elaborado, que tinha como objetivo 

nortear a coleta de dados. Esse roteiro foi elaborado pelos 

bolsistas e voluntários, juntamente com a professora 

coordenadora do projeto. A primeira parte desse roteiro 

consistia em identificar os espaços físicos das escolas, a 
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infraestrutura, como sala de recursos, sala de biblioteca, salas 

de aula, dentre outros. Depois, realizou-se um levantamento 

dos materiais pedagógicos, jogos, acervo literário, recursos 

tecnológicos que as escolas possuem, como televisão, DVD, 

retroprojetor, dentre outros. 

O referido está sendo desenvolvido em duas escolas da 

cidade de Ituiutaba-MG da rede pública estadual; uma 

instituição é de tempo integral de ensino comum. Possui 

ensino fundamental de 1º a 9º ano e sala de recursos, em que 

é ofertado Atendimento Educacional Especializado – AEE. A 

escola também conta com o projeto Escola Aberta, por meio 

do qual ocorrem atividades esportivas para atender a toda 

comunidade escolar nos finais de semana. Em relação à 

estrutura física, possui dez salas de regência, laboratório de 

informática, quadra coberta, biblioteca com grande acervo e 

refeitório. 

A escola de educação especial tem educação infantil (4 

e 5 anos), ensino fundamental (1º a 9º ano) e educação de 

jovens e adultos – EJA. Também conta com oficinas 

pedagógicas, salas de regência, laboratório de informática, 

biblioteca com grande acervo literário e refeitório, assim 

como salas de profissionais especializados, como 

fonoaudiólogos, psicólogos, fisioterapeuta, assistente social e 

terapeuta ocupacional. Ainda não possui quadra, pois ela 

começou a ser construída atualmente. 

Depois de identificar os espaços físicos das duas 

escolas, direcionou-se o olhar para o ambiente pedagógico, se 

as escolas contavam com orientações e diretrizes coladas nas 

paredes, se expunham os trabalhos realizados com os alunos 

em murais, como eram as práticas pedagógicas das 

professoras e professores. Posteriormente, foi observado 

como se dava a participação dos discentes nas atividades 
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propostas pelas escolas, com o foco principal naqueles que 

seriam atendidos pelo projeto. Para finalizar a etapa de 

diagnóstico, realizou-se o mapeamento dos documentos (PDI 

- Plano de Desenvolvimento Individual, Laudos médicos, 

relatórios psicológicos e anamneses) dos alunos selecionados 

para participarem do projeto. 

Para o desenvolvimento da proposta, compreende-se a 

aprendizagem dos estudantes como norteadora das atividades 

a serem desenvolvidas. Dentre elas, destacam-se as: 

(...) avaliações diagnósticas para o mapeamento das NEEs 

que possuem; pesquisa bibliográfica para elaboração do 

banco de dados com as atividades de alfabetização e 

letramento; elaboração de  materiais didáticos (atividades, 

jogos, dentre outros) com o propósito de intervenção 

pedagógica; realização de oficinas com professores/as e 

alunos/as para, respectivamente, a formação continuada e 

aprendizagem; realização de reuniões periódicas para 

análise dos resultados do projeto e possíveis alterações. 

(PEIC, 2016, p.02). 

O projeto teve início em março de 2016 e terá duração 

até dezembro. Os alunos atendidos por ele foram selecionados 

pelas escolas, utilizando-se como critério de escolha ter 

“dificuldade de aprendizagem” e cursar os anos iniciais (1º ao 

5º ano) do ensino fundamental, além de frequentar o tempo 

integral. Em relação à escola de educação especial, utilizou-

se como critérios de seleção dos discentes: a matrícula nos 

anos finais do ensino fundamental (7º e 8º anos) e a futura 

inclusão no ensino comum da rede pública. 

Organizaram-se, em cada escola, dois grupos com uma 

média de dez estudantes cada. Na escola de ensino comum, a 

Turma 1 foi organizada com os alunos de 1º ao 3º anos, a 

Turma 2 com os alunos de 4º e 5º anos. Na escola de educação 
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especial, dividiu-se a Turma 1 com os alunos do 7º ano e a 

Turma 2 com os do 8º ano. Entende-se que o foco do projeto 

é contribuir com a formação dos alunos que apresentam maior 

defasagem no aprendizado, colaborando para uma 

equalização no processo de aquisição do conhecimento em 

relação aos demais discentes. 

Antes de iniciar as atividades, elaborou-se, após as 

observações, um roteiro de entrevistas aplicado aos alunos 

selecionados para participarem do projeto na escola de tempo 

integral, na forma de roda de conversa, em que foram 

estabelecidos momentos em que os bolsistas faziam as 

perguntas para os alunos. Foi uma dinâmica em que se 

procurou dar voz a estes sujeitos, para que pudessem se 

expressar em relação às perguntas realizadas. Os bolsistas 

também participaram da dinâmica, no sentido de demonstrar 

que iriam trabalhar em conjunto, não um professor e alunos, 

mas um grupo de estudos. Usou-se este instrumento para 

realizar uma primeira avaliação diagnóstica que teve como 

intuito a coleta de dados, que pudesse nortear o plano de 

intervenção a ser desenvolvido. 

Na escola de educação especial foi realizada uma 

contação de história utilizando o livro “Lino”. O intuito era 

promover um momento de interação entre bolsistas e alunos. 

Fez-se uma apresentação do projeto, destacando como as 

atividades seriam desenvolvidas; houve também um 

momento destinado à apresentação dos estudantes. 

Deve-se destacar que se pretende também, contribuir 

para a formação continuada do professor, pois se entende que 

o projeto tem uma duração específica para ser executado nas 

escolas, mas os docentes poderão dar continuidade às 

atividades de alfabetização e desenvolver outros projetos, ou 

até mesmo prosseguir com este. 
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Resultados E Discussão 

 

Nas duas escolas, realizou-se o primeiro contato com a 

gestão, os professores regentes e os especialistas e, 

posteriormente, nas outras visitas, buscou-se compreender o 

funcionamento destas instituições e as reais necessidades dos 

alunos. Nesse primeiro momento, foram realizadas reuniões 

com a gestão, com os professores e uma análise do Plano de 

Desenvolvimento Individual - PDI dos discentes. Neles, 

notou-se a insuficiência de informações para a realização de 

intervenções pedagógicas que busquem minimizar as 

dificuldades de aprendizagem que, supostamente, possuem. 

Desse levantamento, poucos constam anamneses e laudos 

médicos, e os que possuem, oferecem dados inconsistentes e 

de difícil interpretação para os docentes. 

Para melhor discussão e compreensão dos resultados 

prévios, são apresentadas análises distintas das duas escolas. 

Primeiro, serão abordadas as experiências vivenciadas na 

escola de ensino comum, de tempo integral, na qual os alunos 

têm, de acordo com o plano curricular da escola, aulas como 

capoeira, dança, música, educação física e regência. 

Segundo Silva (2012, p.20-21), o PROETI (Projeto 

Educação em Tempo Integral) foi criado em Minas Gerias a 

partir de experiências realizadas em 2005, em projetos como 

Escola Viva, Comunidade Ativa que visavam melhorar a 

aprendizagem dos alunos mais carentes, tornando-se, em 

2007, independente e estruturado, tendo como objetivo: 

Proporcionar aos alunos prioritariamente de baixa renda a 

ampliação da área de conhecimento e a redução da 
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possibilidade de reprovação dos mesmos; além de 

possibilitar a ampliação do universo de experiências 

artísticas, culturais e esportivas, com a extensão do tempo 

de permanência do aluno no ambiente escolar e redução da 

exposição de crianças e jovens às condições de 

vulnerabilidade social. (JESUS; SILVA, 2013, p.21). 

Assim, a escola de tempo integral busca por meio do 

esporte, lazer e atividades culturais, propiciar às crianças de 

baixa renda familiar condições favoráveis ao seu 

desenvolvimento, tanto cognitivo como social, apesar do 

caráter assistencialista que se revela em políticas dessa 

natureza. Mesmo com esses aparentes benefícios, nota-se que 

a escola ainda é pouca atrativa, tendo como base os relatos 

dos próprios alunos da instituição, que alegam não gostar de 

estudar em tempo integral, pois não é interessante ficar o dia 

todo na escola. Desse modo, percebe-se que a implementação 

de ações como essa ocorrem de cima para baixo, sendo 

necessário ouvir o que os alunos esperam de uma escola de 

tempo integral. 

De acordo com Silva (2013, p.22), sua implantação e 

expansão ocorreram por meio de decisões tomadas pelo 

governo federal em conjunto com o poder legislativo. Com a 

criação do FUNDEB (Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação) estabeleceram-se recursos 

financeiros a serem aplicados nas escolas destinadas à jornada 

em tempo integral. 

O que se observou na instituição em que o projeto está 

sendo desenvolvido, foi que há pouco material pedagógico. 

Há também jogos e materiais didáticos em pequena 

quantidade; as salas de tempo integral possuem apenas 

carteiras e mesas, um armário com material do professor 

(livros, folhas), e colchonetes velhos. Elas não contam com 
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ambiente alfabetizador, as paredes são lisas, sem nenhum 

estimulador visual; há falta de materiais que atendam aos 

alunos na jornada de tempo integral. A escola não conta com 

áreas destinadas às atividades lúdicas, salas de oficinas, vídeo 

e de descanso. Possui uma biblioteca, mas que não é usada 

pelos alunos; grande acervo de livros que precisam ser 

descartados, como afirmou a diretora, e que ficam em cima 

das mesas que seriam para pesquisa e leitura.  

Entende-se que não basta que o governo abra escolas de 

tempo integral, mas que ofereça condições favoráveis para o 

desenvolvimento das atividades, com o subsídio de recursos 

financeiros, espaço físico adequado, salas de descanso, salas 

de oficinas pedagógicas e materiais pedagógicos que 

possibilitem que os professores trabalhem em contraturno de 

maneira lúdica, promovendo o aprendizado das crianças. 

Diante disso, notou-se grande acúmulo de funções por parte 

das docentes, pois estas precisam passar a tarde toda com os 

alunos, com poucos recursos que promovam aulas 

diferenciadas e atrativas. 

Desde os primeiros dias na escola, houve especulações 

e grandes expectativas para que os bolsistas começassem a 

atuar nas salas de aula, por parte dos professores e dos 

próprios alunos. Diante de tamanho interesse e devido aos 

questionamentos feitos constantemente, foi perceptível para 

os bolsistas e voluntários que, para os educadores, era como 

se eles pudessem dividir o peso da regência. 

Nesse sentido, buscou-se com a primeira intervenção 

fazer um momento de apresentação do projeto, dos bolsistas, 

colaboradores e principalmente dos próprios alunos. 

Elaborou-se um roteiro de perguntas que propiciasse 

conhecer a realidade deles e que permitisse que se 

expressassem, uma vez que ensinar exige, acima de tudo, 
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saber escutar o outro, promovendo um diálogo construtivo, 

propiciando uma relação prazerosa entre quem ensina e quem 

aprende. 

Desse modo, para que se considerasse o saber prévio 

dos alunos, fez-se perguntas sobre dados pessoais de cada um, 

a partir de uma breve apresentação e depois se questionou se 

gostavam de português, de matemática, o que gostavam, o que 

não gostavam e o porquê de cada resposta. 

Observou-se, com base nas respostas dos alunos, que a 

grande maioria não gosta das metodologias utilizadas pelos 

professores, o que não se relaciona propriamente aos 

conteúdos ensinados. Compreende-se assim, que, muitas 

vezes, o professor não consegue realizar a mediação entre o 

aluno e o conteúdo. As metodologias usadas, em muitos 

momentos, são desinteressantes, repetitivas e reprodutivas, o 

que faz com que o aluno não consiga compreender o sentido 

da aprendizagem e a relação do conhecimento escolar com a 

realidade social. Para ele, a matemática apresentada na escola 

não é a mesma usada para comprar um picolé no 

supermercado ou fazer uma divisão de bolinhas de gude para 

um jogo. A escrita usada na escola também parece não ser 

aquela que ele vive em constante contato. 

Algumas vezes, o aluno é letrado, mas não é 

alfabetizado, ou vice-versa. Deve-se então, questionar qual é 

o sentido da escola para a formação desse sujeito que precisa 

viver em sociedade, se o conhecimento prévio deste é 

desvalorizado e distanciado do conteúdo apresentado pela 

escola? Será mesmo que se busca educar cidadãos críticos e 

reflexivos que serão capazes de atuar em sociedade, ou apenas 

procura-se ensinar conteúdos descontextualizados, que não 

fazem sentido nenhum para os alunos aprenderem? 
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[...] entendemos que a educação escolar é um sistemático e 

intencional processo de interação com a realidade, através 

do relacionamento humano baseado no trabalho com o 

conhecimento e na organização da coletividade, cuja 

finalidade é colaborar na formação do educando na sua 

totalidade – consciência, caráter, cidadania –, tendo como 

mediação fundamental o conhecimento que possibilite o 

compreender, o usufruir ou o transformar a realidade. 

(VASCONCELLOS, 2008, p. 98, grifos do autor). 

Nesse sentido, a escola precisa ter como premissa 

formar o sujeito na sua totalidade, então é necessário que, 

mesmo trabalhando a escrita formal, os professores precisam 

contribuir para que a construção dos conhecimentos dos 

alunos ocorra. 

Também perguntou-se aos discentes o que eles 

achavam da escola de tempo integral. Muitos relataram que 

não gostavam e que estavam ali obrigados pelos pais, pois 

estes precisavam trabalhar e eles não podiam ficar sozinhos 

em casa. Nota-se, a partir de alguns comentários, a 

insatisfação dessas crianças em ter que ficar o dia inteiro na 

escola. 

Verifica-se então, que a escola, em muitos casos, é 

desestimulante e repleta de regras, não oferecendo muitos 

atrativos que façam seus alunos gostarem de estar nela, e 

quererem permanecer em seus espaços. Questiona-se assim, 

se o modelo de escola de tempo integral, que é oferecido 

atualmente em Minas Gerais, e em específico em Ituiutaba, 

propicia momentos de reflexão e de acesso às diversas 

temáticas existentes em nossa sociedade, contribuindo para o 

processo de desenvolvimento cognitivo, social, afetivo, 

cultural, motor ou apenas mantém estes alunos reclusos nas 

instituições de ensino, sem exercer de fato sua função social. 

Tendo em vista estes questionamentos, não se tem como 
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intenção julgar a escola, mas é preciso um olhar mais atento 

para estas questões. É preciso discutir as políticas públicas de 

educação, pois não se pode apenas criar e implementar 

projetos de escolas de tempo integral, sem antes preparar o 

espaço físico, o corpo docente, os materiais pedagógicos, 

dentre outros. 

Em relação à escola de educação especial, o objetivo é 

contribuir para a inclusão dos alunos na rede comum de 

ensino. A princípio, a proposta era destinada aos alunos de 1º 

ao 5º ano, mas em contato com a instituição, por meio de 

observação, de reuniões com a gestão e com professores, foi 

sugerido que se trabalhasse com os alunos de 7º e 8º anos, que 

serão incluídos nas escolas de ensino comum. 

Nessa perspectiva, notou-se que o projeto contribuiria 

melhor. Ao entender que é preciso propiciar condições para a 

inclusão dos discentes, então é preciso também pensar em 

estratégias de alfabetização, para que eles possam ser 

incluídos no sentido verdadeiro do conceito, não segregados, 

e compartilhar seus conhecimentos nas salas do ensino 

comum. Nesse sentido, promover a inclusão exige um 

trabalho árduo, não somente disponibilidade das escolas ou 

professores que vão receber estes alunos; é necessário que a 

escola de educação especial ofereça condições de 

aprendizagem para que os discentes possam sanar ou 

amenizar suas defasagens relativas ao processo de 

aprendizagem. Mas as escolas comuns também precisam 

pensar em metodologias voltadas para o ensino da criança 

com NEE de modo geral e, especificamente, daquela com 

deficiência. 

Desse modo, entende-se inclusão como processo de 

mão dupla, pois a escola de educação especial deve 

desenvolver seu trabalho em conjunto com as escolas de 
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ensino comum, em prol de uma educação de qualidade a 

todos. 

A escola especial, frente ao processo de inclusão, deve 

transformar-se, romper com o papel assistencialista, cujas 

prioridades eram o cuidado pessoal, a clínica e a 

socialização dos alunos com deficiências e transtornos 

globais do desenvolvimento, organizando-se para o 

oferecimento de apoio às escolas comuns, através de 

capacitações dos professores, suporte de recursos didáticos 

e tecnológicos específicos e oferecimento de 

complementação curricular aos alunos, público da 

Educação Especial, que estão matriculados nas escolas de 

ensino comum. (BRASIL, 2014, p. 25). 

Assim, entende-se que a escola de educação especial 

deve oferecer apoio às escolas da rede comum de ensino, 

buscando consolidar estratégias que assegurem a inclusão e a 

permanência dos discentes na escola comum de ensino. Sem 

fundamentar-se sob este viés, age-se contrariamente ao 

processo de inclusão, uma vez que atualmente se tem 

refletido, em discussões teóricas, sobre fatores como a 

permanência do aluno na rede comum, de forma que este se 

desenvolva em sua totalidade. 

Essa escola de educação especial conta com grande 

acervo de materiais pedagógicos. Contudo, poucos 

professores fazem uso deles em sala de aula, enquanto que 

muitos ficam guardados em armários, pois faltam peças ou 

não há organização adequada deles. A sala de recursos da 

escola foi fechada; nela eram atendidos os alunos da rede 

comum de ensino, pois algumas escolas não dispunham de tal 

atendimento educacional especializado em suas próprias 

dependências. O Guia da Educação Especial de Minas Gerais 

aponta que: 
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O atendimento educacional especializado (AEE) tem como 

função complementar ou suplementar a formação do aluno 

por meio da disponibilização de serviços, recursos de 

acessibilidade e estratégias que eliminem barreiras para sua 

plena participação na sociedade e desenvolvimento de sua 

aprendizagem. (MINAS GERAIS, 2014 p.16). 

Assim, os alunos que necessitam deste atendimento 

ficaram prejudicados, uma vez que não podem contar mais 

com a sala de recursos da escola de educação especial. Como 

se pretende garantir aos alunos o direito à aprendizagem, se 

cortam os orçamentos, ferramentas fundamentais para 

garantir que estes alunos continuem nas escolas comuns, 

aprendendo? Deve-se refletir porque, mais do que a 

permanência na escola comum, o aluno precisa ter assegurado 

seu direito ao ensino de qualidade. 

Além das observações e da conversa com as crianças, 

realizou-se a primeira intervenção na escola de educação 

especial por meio de uma contação de história chamada 

“Lino”. Após, buscou-se analisar se os discentes 

compreenderam a história a partir dos relatos livres do que 

entenderam e o que gostaram. Depois sugeriu-se que 

pudessem escrever com letras móveis as palavras do livro que 

mais chamaram a atenção deles. Percebeu-se que alguns 

apresentavam dificuldades significativas, pois não souberam 

escrever nenhuma palavra, outros não interagiram, mas houve 

alunos que conseguiram escrever todas as palavras sem 

dificuldades. Após essa primeira atividade, trabalhou-se com 

eles jogos de montar palavras; eles interagiram bastante entre 

si, ajudando-se; os que têm menos dificuldade buscaram 

ajudar os que apresentam dificuldades mais acentuadas. 

Realizou-se também um jogo de bingo em que os alunos 

deveriam, com a cartela na mão, procurar as letras que 

formassem a palavra correspondente ao desenho. Os 
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educandos que apresentavam menos dificuldades terminavam 

as cartelas e queriam mais. Assim, para eles, o professor 

precisa atuar, propondo constantes desafios. Não se pode 

pensar que todos os alunos aprendem do mesmo modo e no 

mesmo tempo, e também não se deve negar a eles novos 

desafios, pois têm direitos assegurados de terem um ensino de 

qualidade. Nesta atividade foi interessante observar as 

hipóteses levantadas pelos alunos para a escrita de 

determinadas palavras. Foram necessárias intervenções 

buscando favorecer a construção do conhecimento da escrita 

por parte deles. Muitos questionavam “O que está errado?” 

Para eles, importava consertar o erro, não entender o porquê 

isso tinha ocorrido. 

Entende-se que o processo de assimilação da escrita 

esbarra muito mais no “certo ou errado” ao invés das 

hipóteses que o aluno constrói. Compreende-se que esta 

mediação do professor gera pouco conhecimento, pois ele 

quer apenas que o discente saiba escrever sem erros 

ortográficos, sem reflexão sobre a escrita. Então, isso não 

seria reprodução? Assim, a alfabetização volta-se para a 

alienação do sujeito uma vez que não possibilita compreensão 

sobre seu próprio processo de desenvolvimento cognitivo, 

muito menos autonomia. 

Quando se fala de inclusão não é só preciso oferecer 

condições ao aluno de aprender e se desenvolver, tanto 

cognitiva como socialmente, mas faz-se necessário pensar em 

que condições as escolas regulares o recebem. Será mesmo 

que os espaços físicos da escola contribuem para a inclusão? 

O corpo docente recebe formação continuada para saber como 

estimular os discentes? 

Essas e outras questões são de suma importância 

quando se pensa em inclusão. Compreende-se que ela não está 
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relacionada apenas à pessoa com deficiência, mas ao diverso, 

àqueles que são diferentes, seja pela cor da pele, etnia, 

religião, condição financeira, dentre outras características. 

 

Considerações Finais 

 

Tendo como base os dados coletados, as observações 

realizadas e as atividades desenvolvidas, compreende-se que 

os alunos com maior dificuldade de aprendizagem, indicados 

pelas escolas, são muitas vezes desmotivados, que não se 

sentem valorizados nas salas de aula, ou não percebem a 

importância da aprendizagem para a vida deles. 

Eles são, em sua maioria, oriundos de classes 

socioeconomicamente baixas, sem grandes perspectivas 

familiares e sociais, são taxados socialmente como incapazes, 

fogem do padrão normativo da escola, de ficar sentado, ouvir 

e obedecer a professora, possuem vocabulário que representa 

seu meio social (como gírias), e em muitos casos são 

rotulados também como indisciplinados ou com 

hiperatividade. Desse modo, é preciso refletir sobre os 

aspectos que podem interferir no processo de ensino-

aprendizagem, fora os supracitados, como as metodologias 

usadas pelo professor, a relação estabelecida entre ele e o 

aluno etc. 

Assim, não se pode assegurar, sem uma equipe 

multidisciplinar, sem relatórios circunstanciados por um 

grupo de profissionais, que o aluno tenha deficiência 

cognitiva. A escola precisa se atentar para laudos feitos com 

base no senso comum, sem conhecimentos teóricos. Sabe-se 

que cada estudante tem seu tempo e ritmo de aprendizagem, 

então por que a escola ainda insiste em colocar todos em 

“moldes” estabelecidos, muitas vezes, por ela mesma? Sob tal 
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argumento, é preciso investigar se, de fato, são os discentes 

que não aprendem ou se são as escolas que não ensinam. 

Promover a inclusão não é exclusividade para as 

pessoas com deficiência. Ela precisa fazer parte da vida de 

todos os discentes; contudo, em algumas escolas ainda se 

discute pouco essa temática. Os alunos com deficiência não 

querem ser enxergados apenas pelas características que os 

limitam, mas como seres humanos. As diferenças e 

especificidades é o que constitui a humanidade e torna a 

todos, seres únicos. 

Neste sentido, observou-se que muitos dos alunos que 

fazem parte do projeto possuem mais potencialidades 

daquelas que são exploradas pelas escolas, e que eles 

precisam sim ser enxergados por elas. Muitos, antes mesmo 

de iniciar o ano letivo, já vem rotulados como incapazes de 

aprender. Assim, é preciso estudo, reflexão e empenho por 

parte de todos os profissionais das instituições escolares, para 

garantir aos discentes o direito à aprendizagem. 
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Introdução 

  

O presente texto é fruto do trabalho realizado no Projeto 

de Extensão “Educação Ambiental na Escola: incentivando e 

implantando a destinação correta dos resíduos sólidos”,do 

Instituto Federal do Triângulo Mineiro – IFTM/Campus 

Ituiutaba, realizado em 2013. 

As atividades foram realizadas em três escolas públicas 

de Ituiutaba (MG), cada uma pertencente a uma rede de 

ensino – federal, estadual e municipal, como forma de 

vivenciar a realização das propostas do projeto nas três 

realidades, de esferas administrativas distintas e cada escola 

ser um piloto para futuras propostas de aplicação nas demais 

dessas redes. No recorte aqui adotado, realiza-se um 

comparativo das atividades nas escolas. 

O desenvolvimento do projeto foi norteado pela Política 

Nacional de Educação Ambiental (PNEA), instituída pela Lei 

nº 9.795, de 27 de abril de 1999, art. 1º, define a Educação 

Ambiental (EA) como “os processos por meio dos quais o 

indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, 

                                                           
30O projeto contou com o apoio do Programa de Apoio a Projetos de 
Extensão do Instituto Federal do Triângulo Mineiro – IFTM 
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conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas 

para a conservação do meio ambiente...”.E ainda estabelece 

que a EA esteja presente em todos os níveis e modalidades de 

ensino(BRASIL, 1999). Essa condição de processo é 

reforçada por Dias (2004, p. 32) ao afirmar que a EA “é um 

processo que busca sensibilizar as pessoas quanto à questão 

do meio ambiente (como funciona, como dependem dele e 

como o afetam), levando-as a participar ativamente de sua 

defesa e melhoria”.  

A Educação Ambiental é contemplada nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN) como tema transversal, 

devendo permear todas as disciplinas e o processo educativo 

diário(BRASIL, 1997). Sua aplicação envolve trabalhar a 

percepção ambiental dos membros da comunidade escolar, 

por meio de práticas pedagógicas que incluam o tema meio 

ambiente. 

A percepção ambiental é fundamental para a 

compreensão das inter-relações entre o homem e o ambiente, 

seus sentimentos, condutas, valores e o modo que reage e 

responde frente às ações sobre o meio (MELAZO, 2005). 

A percepção no espaço escolar, sua estrutura e 

comunicação visual, contribui coma interação do indivíduo 

com o meio em que se encontra. Segundo Pegas (2005), a 

comunicação visual tem alguns objetivos, com destaque para: 

a atitude - influenciando a atitude do grupo para considerar 

um problema, uma ação; o conhecimento – fazendo com que 

o grupo adquira conhecimentos precisos e necessários; e a 

motivação – encorajando o grupo a tentar um novo 

comportamento. 

Dentre diversas práticas pedagógicas de EA, a 

separação dos resíduos para a coleta seletiva representa uma 
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forma de trabalhar a consciência ambiental, a mudança de 

conceitos e de atitudes (FELIX, 2007). 

Em relação ao meio ambiente,optou-se pelas categorias 

propostas por Reigota (1991 apud BEZERRA; 

GONÇALVES, 2007, p. 120),divididas em três concepções, 

como naturalista - “o meio ambiente como sinônimo de 

natureza intocada, evidenciando-se somente os aspectos 

naturais”; globalizante - “define as relações recíprocas entre 

natureza e sociedade”, e antropocêntrica - “evidencia a 

utilidade dos recursos naturais para a sobrevivência do ser 

humano”.  

Em relação a Educação Ambiental, optou-se pelas 

categorias propostas por Fernandes (2002, p.13), para melhor 

compreender percepções e formas de trabalho na escola: 

 
Tradicional- Preocupação com as questões restritas ao 

ambiente natural, como extinção dos recursos naturais, 

degradação ambiental. Visão antropocêntrica em relação ao 

meio ambiente. Relação homem x natureza utilitarista. 

Postura conservadora diante dos problemas ambientais. Uso 

de metodologias tradicionais. 

Resolução de problemas - Utilização de forma racional do 

meio ambiente levando em conta aspectos de 

desenvolvimento sustentável e gestão ambiental. Os 

problemas ambientais são trabalhados de forma superficial, 

não levando em conta todos os aspectos envolvidos nos 

mesmos. Metodologia utilizada é tradicional com alguns 

avanços, como oficinas e aulas de campo. 

Integradora – Visão globalizadora homem/sociedade/meio 

ambiente. Educação ambiental como processo de formação 

de valores, ideias e posturas. Ecossistemas como redes, ser 

humano como parte do planeta.  

 

A utilização dessas categorias permite captar as 

concepções existentes no espaço escolar na etapa diagnóstica 
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e estabelecer ações adequadas junto ao público alvo do 

projeto. 

A abordagem do tema no projeto tem sua justificativa 

no fato de ainda ser comum observar a carência de coleta 

seletiva nas escolas, embora a Educação Ambiental (EA) seja 

um tema transversal, como previsto nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais. A adoção da EA representa o 

chamado para a escola dar a sua contribuição para a solução 

da crise ambiental, na promoção de mudanças de atitudes 

individuais e coletivas.Soma-se a isso o fato de vários autores 

apontarem a gestão de resíduos sólidos como uma alternativa 

contra a crise ambiental (OLIVEIRA, 2012; CAVALCANTI; 

SOUZA; ALVES, 2011;PENELUC; SILVA, 2008). 

O objetivo geral do projeto foi promover a mudança de 

atitudes e a formação de novos hábitos em relação à 

destinação adequada dos resíduos sólidos e ao consumo 

sustentável, por meio de informação e adoção de práticas da 

coleta seletiva na escola. O objetivo no presente texto é 

apresentar um comparativo das escolas trabalhadas, 

demonstrando aspectos que favoreceram e que dificultaram o 

desenvolvimento das atividades e o alcance dos resultados. 

 

Desenvolvimento 

Procedimentos metodológicos 

 

As diretrizes adotadas no projeto foram baseadas na 

pesquisa, com o diagnóstico e retorno ao respectivo segmento 

para definição das ações a partir das propostas de intervenção 

apresentadas pela equipe do projeto, conforme representação 

na figura 1. Essas diretrizes buscaram o envolvimento efetivo 

dos segmentos integrantes da comunidade escolar e que a 

equipe gestora, professores e pessoal da limpeza e 
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manutenção estivessem a par do trabalho e envolvidos ao 

trabalhar com os estudantes. 

Adotou-se, ainda, como diretriz, o projeto ser 

desenvolvido conforme o ritmo e as condições de cada escola, 

na medida em que a mesma oportunizava as atividades e as 

condições materiais fossem sanadas junto com a equipe do 

projeto. 

 
Figura 1 - Representação da concepção e diretrizes do projeto de 

extensão “Educação Ambiental na Escola” 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Segundo Baldissera (2001), a pesquisa-ação ocorre com 

a finalidade de investigar a realidade, intervindo para 

modificá-la.Isso envolve ações planejadas. Assim, cumprem-

se três etapas, a investigação, o planejamento e a ação, 

desenvolvidas de forma cíclica, na medida em que as 

descobertas da investigação direcionam as ações na 

intervenção. Além disso, para Molina (2007) a pesquisa-ação 

permite traços de subjetividade do pesquisador, pois instiga a 

tomada de decisão pelo mesmo durante o processo. 

Nos procedimentos de condução dos trabalhos em 

campo, o primeiro passo foi a obtenção do apoio formal de 
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cada direção e a designação de membro da gestão escolar 

como articulador na escola e colaborador no projeto. 

O trabalho teve início com o diagnóstico da gestão 

escolar, por meio de entrevista com questionário 

semiestruturado. Paralelamente, realizou-se o diagnóstico do 

espaço escolar, com a observação e registro fotográfico do 

espaço físico (infraestrutura e comunicação visual) e a forma 

de separação dos resíduos sólidos. Em cada escola foi 

elaborado um croqui com a situação atual e logo após outro 

com a proposta de intervenção para adoção da coleta seletiva, 

utilizando-se o código de cores conforme a Resolução nº 275, 

de 25 de abril de 2001, do Conselho Nacional de Meio 

Ambiente - Conama.Esses dois diagnósticos foram 

apresentados à equipe da gestão escolar, para discussão e 

deliberação quanto aos passos seguintes. 

Em seguida, realizou-se o diagnóstico com os 

professores por meio de entrevista com questionário 

semiestruturado. Para o segmento estudantil, utilizou-se 

questionário eletrônico, captando concepções e atitudes no 

cotidiano escolar e em casa.  

O trabalho de orientação da equipe de limpeza e 

manutenção não teve uma sequência rígida em relação aos 

demais segmentos, sendo realizado conforme oportunizado 

pelas escolas, em entendimento conjunto entre gestão e a 

equipe do projeto. 

No final do ano (2013), foi solicitada uma reunião com 

a direção de cada escola para análise e avaliação do projeto, 

gerando, assim, um feedback para o aprimoramento do 

mesmo. 

O projeto contou com a parceria da Cooperativa de 

Reciclagem de Ituiutaba (Copercicla), para a realização da 

coleta dos materiais separados, bem como uma avaliação da 
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qualidade da separação dos resíduos, com o retorno para as 

escolas. 

 

Diagnóstico e intervenção no espaço escolar 

 

A organização do espaço escolar representa a criação 

das condições de infraestrutura e comunicação para viabilizar 

as ações dos membros da comunidade, estimulando e 

orientando a separação dos resíduos sólidos.O quadro 1 

apresenta as condições do espaço escolar das escolas, com 

realidades bastante distintas em relação ao tema. 

Na escola municipal, o trabalho demandou a criação da 

infraestrutura necessária para a coleta seletiva, em função da 

mesma não dispor de sistema de separação de resíduos 

sólidos. Essa tarefa foi bastante desafiadora devido à escola 

possuir aproximadamente 2.200 alunos e 120 professores, 

atendendo a educação infantil e o ensino fundamental e 

médio, sendo o segundo ano de atividades do projeto. 
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Quadro 1 - Diagnóstico do espaço escolar nas escolas municipal, 

estadual e federal 
Municipal Estadual Federal 

A escola não 

dispunha de sistema 

de separação de 

resíduos para a 

coleta seletiva; 

Lixeiras 

convencionais nas 

salas e no pátio; 

Não ocorria a coleta 

de resíduos pela 

Copercicla (Coleta 

Seletiva); 

Sem comunicação 

visual. 

Apresentou trabalho 

anterior voltado para 

a coleta seletiva; 

Identificação parcial 

de coletores; 

Sem coletores e 

separação nas salas de 

aula e 

administrativas; 

Dispunha de área de 

transbordo; 

Copercicla recolhia 

material; 

Sem comunicação 

visual. 

Dispunha de sistema 

de coleta seletiva com 

kits de seis cores nas 

áreas de circulação e 

coletores azuis nas 

salas de aula e 

administrativas; 

Dispunha de área de 

transbordo; 

Acordo formal com a 

Copercicla; 

Comunicação visual 

parcial. 

 

Na escola estadual, o trabalho envolveu a infraestrutura 

nas salas de aula e administrativas,a melhoria da área de 

transbordo e do pátio. Essa escola possui 1.200 alunos e 50 

professores, funcionando nos três turnos, atendendo o ensino 

fundamental e médio, incluindo o público de Educação de 

Jovens e Adultos no período noturno. 

A falta de condições financeiras das escolas municipal 

e estadual para a implantação da infraestrutura, levou a equipe 

do projeto a apresentar sugestões de reutilização de 

recipientes da construção civil (barricas de papelão) e a 

padronização dos mesmos ser realizada em atividades 

desenvolvidas em conjunto com professores e alunos. 

Na escola federal, o trabalho demandou a melhoria na 

identificação dos coletores. Essa escola é sede do projeto, 

onde havia sido realizado um trabalho administrativo de 

implantação da coleta seletiva iniciado em 2010 e um projeto 
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de pesquisa sobre a Gestão Integrada de Resíduos Sólidos em 

2012. Em 2013, a escola contava com 53 professores, 38 

técnicos administrativos, 310 alunos no período diurno e 682 

alunos no noturno, com cursos técnicos integrados e 

concomitantes ao ensino médio e cursos superiores. 

Para obter uma visão mais ampla do espaço escolar, 

foram elaborados croquis das escolas, com a situação inicial 

de distribuição, quantificação e localização dos coletores. 

Partiu-se do princípio do fácil acesso aos coletores e a não 

formação de barreiras, sendo elaborados croquis com a 

proposta de implantação ou adequações.Esse diagnóstico foi 

apresentado à gestão das respectivas escolas com as propostas 

de intervenção, envolvendo a padronização dos coletores; 

distribuição espacial dos coletores nas áreas de circulação e 

demais ambientes; implantação ou adequação da área de 

transbordo; comunicação visual (cartazes); e, identificação 

dos coletores para a coleta seletiva, como demonstra a figura 

2. 
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Figura 2 - Cartazes, coletores padronizados (em barricas de 

papelão) e identificados produzidos por alunos e professores nas 

escolas estadual (A)e municipal (B) 

Foto: Humberto Ferreira Silva Minéu (2013) 

Foto: Valéria Mendes Tomaz (2013) 

 

A escola estadual desenvolveu um trabalho mais coeso 

na preparação da infraestrutura, envolvendo vários 

professores e turmas para a preparação dos coletores. 

Enquanto na escola municipal ocorreu o envolvimento apenas 

da professora de artes e suas turmas. Esta diferença refletiu o 
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envolvimento da gestão escolar, que participou mais 

ativamente na escola estadual na definição e 

acompanhamento dessa atividade. 

 

Diagnóstico e intervenção com a gestão escolar 

 

O trabalho iniciou com reunião da coordenação do 

projeto com o(a)diretor(a) da escola, de caráter informativo 

dos procedimentos e deliberativa quanto a abertura da 

escola.Na escola federal o diretor não atendeu ao pedido de 

reunião da coordenação, chamando para a reunião dois 

membros da equipe, servidores da mesma. 

Realizou-se uma reunião com a equipe gestora, 

indicada pelo(a) diretor(a), para a apresentação de 

procedimentos, sugestões, deliberação e forma de articulação 

do projeto com a gestão e cronograma. 

Foram realizadas dez entrevistas na escola municipal 

(76,9% da equipe); oito entrevistas na escola estadual 

(100%); e, dezessete entrevistas na escola federal (68,0%), 

atingindo 35 gestores nas três escolas. 

Após as entrevistas e realização do diagnóstico do 

espaço escolar, foram apresentados os resultados e propostas 

de instalação/readequação dos coletores e demais ações, em 

reunião com a gestão de cada escola, para feedback e tomada 

de decisão para as ações propostas. 

O quadro 2 apresenta uma síntese das ações do gestor 

de cada escola.O envolvimento do gestor e a delegação de 

autonomia representou ser elemento diferenciado para a 

definição e viabilização das atividades, fator central para o 

resultado alcançado na escola estadual, onde foi possível 

executar todas as etapas do projeto. 
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Quadro 2 - Comparativo da articulação da direção das escolas 

com as atividades 
Municipal Estadual Federal 

Diretor recebeu a 

coordenação do 

projeto e bolsistas; 

participou da 

apresentação do 

diagnóstico e 

proposta de ações; 

se envolveu pouco 

com as ações em 

andamento; baixa 

autonomia da 

pessoa da escola 

designada para 

acompanhar o 

projeto. 

Diretora recebeu a 

coordenação do projeto 

e bolsistas; participou 

da reunião de 

apresentação dos 

resultados do 

diagnóstico e proposta 

de ações; acompanhou 

outras atividades, como 

apresentação aos 

professores, equipe de 

limpeza e estudantes;  

Acompanhou o 

processo de preparação 

da infraestrutura; 

Alta autonomia da 

pessoa designada para 

acompanhar o projeto. 

Diretor não recebeu a 

coordenação do 

projeto; realizou 

reunião com membros 

da equipe do projeto 

sem envolver a 

coordenação; não 

participou da reunião 

de apresentação do 

diagnóstico para a 

equipe gestora; não 

participou de outras 

atividades do projeto; 

Baixa autonomia do 

membro da equipe do 

projeto designado para 

articular as ações na 

escola. 

 

Outros aspectos obtidos nas entrevistas com a equipe 

gestora auxiliaram na compreensão das diferenças de 

resultados entre as escolas, como demonstra o quadro 3. 

 

Quadro3 - Comparativo de vários aspectos da equipe 

gestora entre as escolas 

Item Municipal Estadual Federal 

Nº de 

entrevistados 

e %  

10 (76,92%) 8 (100%) 17 (68%) 

Tempo de 

atuação dos 

membros da 

Todos com 4 

anos ou mais, 

sendo metade 

50% com 

menos de dez 

anos e os 

outros 50% 

58,8% com 

até um ano 

de 

experiência e 
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gestão na 

escola 

acima de 10 

anos. 

com dez anos 

ou mais 

29,4% entre 

1 e até 3 

anos. 

Pós-

graduação 

(Lato e Strico 

sensu) 

Apenas um 

não tem pós-

graduação 

(10%) 

Apenas um 

(12,5%) não 

tem pós-

graduação 

Apenas 

17,64% não 

possuíam 

pós-

graduação 

Objetivos de 

EA segundo 

os gestores 

Tomada de 

consciência e 

formação do 

cidadão 

Tomada de 

consciência, 

revisão de 

valores, 

importância 

do MA e 

formação do 

cidadão 

Tomada de 

consciência e 

formação do 

cidadão  

Educação 

Ambiental 

está 

contemplada 

no Projeto 

Político 

Pedagógico 

10% dos 

membros da 

gestão não 

sabem e 20% 

responderam 

não estar. 

Todos 

informaram 

que a 

educação 

ambiental 

está 

contemplada 

no PPP 

35,2% não 

sabem; 

17,6% 

informaram 

na forma de 

projetos; 

17,6% em 

biologia e 

geografia; 

Conhece a 

Copercicla 

 100% 

conhece 

100% 

conhece 

100% 

conhece 

Visitou a 

Copercicla 

60% 

visitaram 

50% 

visitaram 

29,4% 

visitaram 

Separação dos 

resíduos em 

casa  

80% dos 

gestores 

separam 

80% dos 

gestores 

separam 

76,4% dos 

gestores 

separam 

 

Observa-se maior coesão da equipe gestora da escola 

estadual entre os diversos pontos levantados, contribuindo 



402 
 

para o alcance dos objetivos, demonstrando que somado ao 

compromisso da direção tem o envolvimento mais coeso dos 

membros da equipe gestora. 

Em relação à concepção de meio ambiente (MA), todos 

os gestores das escolas municipal e estadual apresentaram a 

concepção Globalizante para MA, assim como 88,2% na 

escola federal.Quanto à concepção de EA, mais de 2/3 dos 

gestores das escolas municipal (70%) e estadual (87,5%) 

apresentaram a concepção Integradora, seguida de Resolução 

de Problemas (30% e 12,5%, respectivamente). Na Federal, 

praticamente metade dos gestores apresentaram a concepção 

Integradora (52,94%), seguida de Resolução de Problemas 

(41,18%) em percentual bem mais elevado que as outras 

escolas e ocorreu a concepção Tradicional (5,88%). Essa 

maior distribuição entre as categorias na escola federal 

sinaliza a importância de trabalho com a equipe gestora para 

ampliar a concepção integradora no seu quadro (SEVERINO; 

MENDES; MINÉU, 2013). 

 

 

Diagnóstico e intervenção com a equipe docente 

 

Foram realizadas entrevistas com 127 docentes nas 

escolas. Foram apresentados os resultados aos docentes da 

escola estadual (08/10/2013) e federal (06/11/2013) para 

feedback, bem como apresentação de propostas de atividades 

de EA para os professores realizarem nas suas disciplinas ou 

de forma interdisciplinar. A escola municipal não oportunizou 

essa apresentação até o encerramento do projeto. 

O quadro 4apresenta o comparativo do segmento 

docente nas três escolas. A escola estadual e a municipal 

apresentam vários resultados próximos, para maiores ou 
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menores, não explicando por essas variáveis a diferença de 

desempenho do projeto entre as mesmas.  

Ao comparar a escola estadual e a federal, ocorrem 

maiores diferenças entre os quesitos utilizados.  A escola 

estadual apresentou os resultados junto aos professores de 

forma mais equilibrada, como experiência, realização da 

separação em casa, conhecimento da Copercicla, objetivos de 

EA focados na tomada de consciência e realização de 

atividades de EA na sua disciplina. 

Observou-se que a titulação não influenciou os 

melhores resultados na escola estadual. Assim, o componente 

atitudinal docente, acolhendo as atividades propostas e 

envolvendo os estudantes na preparação dos coletores tem 

forte contribuição com os resultados.  

 

 

 

Quadro 4 - Comparativo de vários quesitos na análise dos 

professores entre as escolas 

Item Municipal Estadual Federal 

Entrevista

dos 

60 (50% do 

quadro) 

25 (50% do 

quadro) 

41 (92% do 

quadro 

atuante*) 

Tempo na 

escola 

60% tinham até 

cinco anos de 

atuação na escola 

52% com até 

cinco anos; 

32% de 06 a 

10 anos; 

46,3% com 

até 1 ano; 

21,9% de 1,5 

a 2,5 anos 

Pós-

graduação 

58,3% sem pós-

graduação 

44,0% sem 

pós-

graduação 

24,4% sem 

pós-

graduação 
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Objetivos 

das 

atividades 

de EA 

“conscientização”(

51,7%) preservar 

(13,3%), mudança 

de hábito, 

sensibilizar, 

formar cidadão e 

contextualizar 

“conscientiz

ação” (68%), 

preservar 

(8%), e 

outros como 

educar, 

construção 

do conceito, 

mudança de 

hábito 

“conscientiz

ação” 

(29,3%) e 

educar 

(26,8%) 

EA na 

disciplina 

81,7% informou 

realizar 

92,0% 

informou 

realizar 

60,9% 

informou 

realizar 

Aulas de 

campo 
31,7% realizaram 

56% 

realizaram 

19,5% 

realizaram 

Conhecim

ento da 

Copercicl

a 

93,3% conhece 
100% 

conhece 

80,4% 

conhece 

Sabe o 

endereço 

da 

Copercicl

a 

66,6% sabe 64% sabe 41,5% sabe 

Separação 

dos 

resíduos 

em casa 

80,0% informaram 

realizar 

92% 

informaram 

realizar 

78,0% 

informaram 

realizar 

* Foram desconsiderados os professores em situação de 

afastamento para capacitação durante a pesquisa 
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Quanto às concepções de meio ambiente e de educação 

ambiental, verificou-se que não ocorreu diferença 

significativa entre os docentes das três escolas. Em relação a 

atividades de EA, verificou-se que 92,0% dos docentes da 

escola Estadual, 81,7% da escola Municipal e 60,9% da 

escola Federal realizam alguma atividade.  

 

Diagnóstico e intervenção com os estudantes 

 

A atividade com os estudantes foi planejada para ser 

realizada em dois momentos. No primeiro, um diagnóstico 

com questionário eletrônico, que buscava colher dados de 

conhecimento e atitudinais, bem como promover a reflexão 

dos mesmos. No segundo momento, a apresentação do projeto 

e os resultados do questionário eletrônico para todas as turmas 

da escola. 

Na escola estadual, foi utilizado o laboratório de 

informática para a aplicação dos questionários eletrônicos, 

com os alunos dos turnos matutino e vespertino, obtendo-se 

730 questionários válidos, sendo observadas reações bastante 

positivas dos estudantes. Essa escola foi a que promoveu o 

maior envolvimento dos estudantes, tanto em número de 

participantes nos dois momentos, como na preparação dos 

coletores. 

A apresentação dos resultados do questionário e as 

orientações de como funcionaria a coleta seletiva foi realizada 

no pátio central da escola, nos três turnos.Utilizou-se o 

sistema de rodízio por turma, com os materiais preparados 

pela equipe do projeto (banners e cartazes) expostos nas 

colunas e paredes. 
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Essa foi a única escola em que foi possível realizar este 

momento com os estudantes. Esse contato com os mesmos foi 

enriquecedor por permitir fazer as orientações, tirar dúvidas 

quanto à coleta seletiva e dar o retorno dos questionários que 

responderam. Esse momento também permitiu perceber a 

importância do acompanhamento dos estudantes pelos 

professores ou gestores, influenciando a atenção e o 

envolvimento dos mesmos. 

Durante as apresentações, foi destacada uma pergunta 

por ser um forte hábito de descarte incorreto identificado 

durante a análise do espaço escolar – o chiclete. Foi 

questionado o fato de apenas 9,6% dos estudantes terem 

respondido a opção de colocar o chiclete na carteira escolar. 

Os comentários nas turmas foram no sentido de que essa 

resposta não condizia com a realidade, ilustrando um 

problema em pesquisas com este enfoque atitudinal em que o 

entrevistado opta por responder o politicamente correto.  

Na escola municipal, ocorreu a aplicação do 

questionário em algumas turmas do turno vespertino (3º, 5º e 

6º ano do ensino fundamental, com 425 alunos) e do matutino 

(1º e 2º ano do ensino médio, com 223 alunos), com um total 

de 648 estudantes. 

Essa escola não viabilizou o segundo momento, para 

retorno e apresentação aos estudantes. Com isto, a equipe do 

projeto disponibilizou para uma professora do 3ª ano do 

ensino fundamental e outra do 1º ano do ensino médio o 

retorno dos resultados em gráficos, para que pudessem 

trabalhar com suas turmas. 

Na escola federal,participaram 305 

estudantes,considerando os questionários válidos, dos turnos 

da manhã, tarde e noite.O segundo momento (de apresentação 

e retorno aos estudantes) não foi viabilizado. 
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Na reunião de avaliação do projeto, no final do ano, foi 

definida uma apresentação do trabalho/projeto para os alunos 

novatos no início do ano letivo. Nesse momento, foi 

apresentado o trabalho realizado no ano anterior e como 

funciona a coleta seletiva na escola para os estudantes do 

turno diurno, sendo sensibilizados para aderirem à mudança 

de atitudes e hábitos. 

 

Considerações Finais 

 

A experiência na condução do projeto reforçou a 

participação como elemento chave nos processos de educação 

ambiental e o desenvolvimento de atividades, como a coleta 

seletiva,que promovem a reflexão das atitudes e a mudança 

de hábitos. 

A participação e o comprometimento da gestão escolar, 

em oportunizar os momentos para as ações, o 

acompanhamento e a cobrança aos demais segmentos, bem 

como a delegação de autonomia para os membros da equipe 

gestora, mostrou ser um fator diferenciado para o alcance dos 

objetivos na execução do projeto. 

A abertura e o envolvimento dos professores, 

estimulando a participação dos estudantes, procurando inserir 

a temática nas suas atividades, demonstrou ser fundamental 

na incorporação das informações e transformação em novos 

hábitos. 

O envolvimento dos estudantes depende fortemente do 

envolvimento da gestão e dos professores. Com isto, os 

estudantes são estimulados a levarem essas novas 

informações e novos hábitos para as suas casas, contribuindo 

assim com o cumprimento do importante papel da escola 

perante a sua comunidade. 
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As escolas em que não foi possível executar todas as 

etapas do projeto demonstraram dificuldades de incorporação 

das ações propostas, tendo se observado, como elemento 

chave nessa questão,o pouco ou não envolvimento da direção 

da escola, bem como a pouca autonomia da pessoa designada 

para atuar junto ao projeto.  

A organização do espaço escolar, infraestrutura e 

comunicação visual, representa componente fundamental por 

proporcionar informações, induzir comportamentos e criar as 

condições para os novos hábitos ao público frequentador, 

sendo um importante elemento no processo educativo. 

A realização do projeto em três escolas de esferas 

diferentes proporcionou a vivência de realidades e desafios 

bastante diversos, tanto nas questões de dinâmicas internas 

como em relação às demandas externas que as escolas 

recebem de suas respectivas redes e interferem no andamento 

do projeto. 

As demandas externas da escola, dos órgãos 

representativos das suas respectivas redes, atuaram de forma 

concorrente com o projeto, promovendo alterações frequentes 

no cronograma das ações. Assim, o êxito das atividades 

desenvolvidas na escola também depende do planejamento e 

apoio da respectiva rede de ensino, na definição das 

prioridades para a educação ambiental nas escolas. 
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O LÚDICO COMO CONTINGÊNCIA PARA 

DESENVOLVER COMPORTAMENTOS DE 

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL EM 

CRIANÇAS31 
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Gabriela Franco de Almeida 

Larissa Guimarães Martins Abrão 

Conrado Henrique Alves Nascimento Pereira 
 

Introdução 

O desenvolvimento sustentável é aquele que atinge as 

necessidades das gerações atuais sem comprometer a 

possibilidade das gerações futuras de atingir as próprias 

necessidades. Este termo foi bastante difundido na década de 

1980 pela comissão das Organizações das Nações Unidas 

(World Commission on Environment and Development, 

ONU), que assumiu uma ligação necessária entre o 

desenvolvimento econômico e a crise ambiental (PESSÔA, 

2014). Neste período, a problemática da degradação 

ambiental ganhou posição de destaque e passou a figurar 

como tema importante no cotidiano, nas instituições de ensino 

e de âmbito governamental (QUADROS, 2007). Surgiram 

também as primeiras manifestações de entidades civis 

organizadas e as primeiras Organizações Não 

Governamentais (ONGs) ecologistas, e a questão ambiental 

ganhou relevo nos cenários político, econômico e intelectual 

                                                           
31 Trabalho financiado pelo Programa Institucional de Apoio à Extensão 

(PAEx/UEMG). 
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mundiais, sendo ainda mais estimuladas pela globalização 

(ROCHA, 2008).  

Para Jacobi (2005), o quadro atual indica que os 

ecossistemas continuam sentindo o impacto de padrões 

insustentáveis de produção e de urbanização. Para ele, durante 

as duas últimas décadas, muitos países aumentaram sua 

vulnerabilidade a uma série mais intensa e frequente de 

fenômenos que tornaram mais frágeis os sistemas ecológicos 

e sociais, provocando insegurança ambiental, econômica e 

social, minando a sustentabilidade e gerando incertezas sobre 

o futuro. A ideologia do progresso que rejeita ou minimiza as 

questões ambientais, seja no discurso ou na prática, 

infelizmente ainda prevalece.  

Ano após ano, a destruição ambiental ocorre em 

proporções alarmantes e nocivas à qualidade de vida das 

populações ocupantes de todos os continentes do planeta. O 

desafio que se coloca é de formular uma educação ambiental 

que seja crítica e inovadora em dois níveis: formal e não-

formal; ela deve ser, primordialmente, um ato voltado para a 

transformação social. O seu enfoque deve buscar uma 

perspectiva de ação holística que relaciona o homem, a 

natureza e o universo, tendo como referência que os recursos 

naturais se esgotam e que o principal responsável pela sua 

degradação é o ser humano (JACOBI, 2003).  

A necessidade de abordar o tema da sustentabilidade 

ambiental decorre da reflexão acerca das práticas existentes e 

das múltiplas possibilidades num espaço onde se articulam 

natureza, técnica e cultura. Assim, para Jacobi (2003), refletir 

sobre a complexidade ambiental abre uma estimulante 

oportunidade para compreender a gestação de novos atores 

sociais que se mobilizam para a apropriação da natureza, para 

um processo educativo articulado e compromissado com a 
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sustentabilidade e a participação, apoiado numa lógica que 

privilegia o diálogo e a interdependência de diferentes áreas 

de saber.  

No que tange à Psicologia, considera-se que, como 

ciência, não pode se omitir quando é convocada a direcionar 

esforços e rever criticamente o comportamento humano na 

sua relação com o mundo natural, na medida que pode 

contribuir com uma ação mais efetiva em projetos com 

objetivos de percepção, conscientização e mudança de 

comportamento das pessoas diante do ambiente que as 

cercam. 

A atitude de sustentabilidade ambiental é um 

comportamento operante, portanto aprendido na relação entre 

o indivíduo e seu ambiente (SKINNER, 2003), assim como 

uma extensa gama de outros comportamentos humanos, 

sendo eles, inclusive, sua maioria. A aprendizagem dos 

operantes pode ser desenvolvida em qualquer tipo de 

ambiente, dentre eles a escola, que se configura como um dos 

contextos mais apropriados e organizados para a aquisição de 

novos comportamentos, especialmente para crianças. 

A aprendizagem dos vários repertórios 

comportamentais de sustentabilidade - especialmente 

percepção, consciência e atitude - pode ocorrer em qualquer 

indivíduo, em qualquer fase de sua vida. Entretanto, o 

investimento em programas de educação ambiental para 

crianças mostra-se especialmente interessante, não somente 

porque permitem que estas pratiquem o mais cedo possível o 

consumo ambiental consciente, mas também porque são 

potencialmente difusoras desta consciência em suas famílias 

nucleares e nas comunidades nas quais estão inseridas.  

Neste contexto, a cultura destaca-se pelo compromisso 

com o comportamento aprendido de um grupo, tanto verbal 
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como não-verbal envolvendo, acima de tudo, a transmissão da 

ação de um indivíduo para outro (BAUM, 1999). Considera-

se, entretanto, que isto não ocorre naturalmente, sendo 

necessária a programação de consequências para que os 

membros comportem-se de maneira a privilegiar a cultura e 

aprender com seus pares, especialmente no sentido de 

envolver-se em comportamentos que privilegiam o bem 

coletivo acima dos interesses individuais. Isto inclui 

sensibilização e atitude diante da crise ambiental, de modo 

que o trabalho de conscientização para a ação é muito 

importante, afim de que haja transformações na forma como 

as crianças se percebem e significam os espaços em que se 

vivem, proporcionando a percepção de que são parte do meio-

ambiente e não algo separado deste, influenciando-se 

mutuamente. As práticas culturais são, portanto, responsáveis 

pela maior parte do comportamento aprendido, seja ele 

diretamente decorrente da interação do indivíduo com o 

ambiente (neste caso, a cultura é a mediadora) ou um 

comportamento imitado e aprendido a partir de modelos que 

outros indivíduos oferecem.  

Para Ruiz e Schwartz (2002), o processo de educação 

ambiental geralmente tem sido baseado em intervenções 

pouco significativas para os educandos, já que o discurso 

ecológico não é capaz de provocar atitudes e valores 

transformadores. Para despertar da consciência ecológica é 

preciso afetar, tocar, envolver e sensibilizar os indivíduos, de 

maneira a estimular o empenho na reconstrução de valores, 

crenças e atitudes. Nesta premissa, a preocupação com a 

recreação infantil no ambiente escolar tem caminhado para o 

desenvolvimento de técnicas que garantam uma 

aprendizagem menos rígida, na qual a criança seja 

protagonista do processo de aprendizagem. Para isto, os 
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projetos devem ser vinculados às necessidades e aos 

interesses das crianças. 

Nesta perspectiva de sensibilização dos pequenos 

cidadãos, as propostas da arte e do lúdico podem representar 

um diferencial. Lorenzetto (2001) sugere o papel 

revolucionário do lúdico na educação, no lazer e na saúde 

como um elemento capaz de sensibilizar e humanizar. 

Segundo ele, alguns pesquisadores acreditam que a ausência 

de oportunidades recreativas tem correspondido a um 

retrocesso no processo de humanização do ser humano, pois 

o jogo e a brincadeira constituem formas humanas de 

comunicação e expressão, que permitem ao ser humano 

“construir e transformar” a si e ao mundo. 

 Assim, acredita-se que o investimento em campanhas 

educacionais infantis focalizadas no lúdico configura-se 

como uma promessa de excelentes resultados quando se busca 

a transformação de uma sociedade, incluindo a mudança de 

atitude e maior preocupação com a sustentabilidade 

ambiental.  

Com o principal objetivo de promover contingências 

que maximizem a aprendizagem de comportamentos de 

sustentabilidade ambiental em crianças, o Projeto de Extensão 

“Cuca Verde” foi iniciado em abril de 2015, pautando-se na 

ação transformadora da universidade junto à comunidade 

infantil e desta, por sua vez, semeando transformação na 

sociedade como um todo, preocupando-se com o despertar da 

consciência ambiental e do consumo adequado em escolares 

da educação infantil e fundamental. Neste projeto, que se 

estende por 2016, são realizadas atividades lúdicas de 

intervenção, nas quais são divulgadas informações que 

envolvam a sustentabilidade ambiental e sua importância 

social, bem como enfatizada a importância da disseminação 
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destas atitudes junto às suas comunidades, promovendo uma 

reflexão sobre a relação do homem com a natureza e com a 

sociedade.  

 

 

Desenvolvimento 

Este projeto,fomentado pelo Programa de Extensão da 

Universidade do Estado de Minas Gerais (PAEx/2015 e 

PAEx/2016),está ainda em desenvolvimento, com início em 

abril/2015 e previsão de término para dezembro/2016.No ano 

de 2015 contou com a colaboração de 16 alunos 

extensionistas voluntários do Curso de Psicologia da 

Universidade do Estado de Minas Gerais – UEMG, Unidade 

Ituiutaba; em 2016 foi mantido o formato de execução do 

projeto, com 18 extensionistas envolvidos, de modo a dar 

continuidade ao processo de educação ambiental pretendido. 

A figura 1 apresenta as equipes de extensionistas Cuca 

Verde.Para efeito do trabalho aqui apresentado, limitaremo-

nos à apresentação dos resultados já alcançados, trazendo 

dados apenas do ciclo já encerrado (2015). 
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Figura 01. Equipes de extensionistas Cuca Verde 

 
FONTE:Obtido pelos autores. Fotos de Graziela Siebert. 

 

As atividades de intervenção foram realizadas em 

quatro escolas de educação infantil e fundamental regular e 

uma escola de ensino especial da cidade de Ituiutaba. As 

escolas foram convidadas e autorizaram o desenvolvimento 

das atividades em seu espaço pedagógico. 

Os extensionistas do projeto Cuca Verde se reuniram 

semanalmente em oficinas lúdicas para o planejamento das 

atividades quanto a: duração prevista; tema e objetivo a serem 

trabalhados; materiais a serem utilizados; quantidade de 

crianças e de extensionistas envolvidos. Tal planejamento foi 

apresentado nas reuniões de supervisão ocorridas no Núcleo 

de Ensino e Aplicação em Psicologia(NEAP) da UEMG 

Ituiutaba. Após supervisão e aprovação do grupo, as 

atividades de intervenção foram implementadas pelos 

extensionistas nas escolas, em dias e horários definidos de 

acordo com as atividades escolares de cada instituição 
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parceira. Foram utilizados vários recursos, tais como: vídeos, 

músicas, encenação de situações cotidianas, material para 

colorir, jogos formulados com material reciclável, contação 

de histórias, fantoches, dentre outros, de acordo com 

planejamento semanal específico.  

O tamanho dos grupos de crianças e a faixa etária foram 

definidos seguindo as disponibilidades das escolas, sendo 

sugerido o trabalho com alunos pertencentes à mesma série. 

As intervenções, que duraram cerca de uma hora cada, foram 

direcionadas para o consumo consciente dos recursos em casa 

e na própria escola. Em cada escola foi oferecido um conjunto 

de intervenções que englobaram os principais temas 

relacionados aos comportamentos sustentáveis: reciclagem, 

economia de recursos, reutilização de materiais, desperdício 

de alimentos etc. O número de extensionistas envolvidos no 

desenvolvimento de cada atividade de intervenção variou de 

acordo com o número de crianças participantes e a duração da 

atividade. Vale destacar que as atividades foram 

desenvolvidas em mais de uma escola e em mais de um grupo 

de alunos, ajustando-se o procedimento para adequação à 

faixa etária. A tabela 1 sintetiza as principais informações das 

ações interventivas, destacando o título da atividade, os 

objetivos principais e secundários, as estratégias de 

desenvolvimento e os principais resultados alcançados. 

Com intuito de favorecer uma interação direta com as 

crianças, foi concebida a personagem Cuca Verde, que 

possibilitou a ênfase em aspectos lúdicos e concretos das 

atividades.  

Como principais focos da ação interventiva, foram 

desenvolvidos aspectos ligados à modificação de 

comportamentos que impactem positivamente na aquisição 

de repertório de sustentabilidade, tais como: 
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- a água como recurso esgotável e suas formas de 

desperdício x economia 

- o aproveitamento de alimentos do cotidiano 

- como trabalhar e reconstruir materiais habitualmente 

presentes no dia-a-dia  

- a contação de histórias e o uso de fantoches como 

estratégias lúdicas para que as crianças construam suas 

experiências sobre preservação ambiental 

- a música e o vídeo como recursos lúdicos para 

maximizar a aprendizagem dos conceitos ambientais pelas 

crianças. 
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Quadro 1. Quadro resumido de algumas atividades lúdicas desenvolvidas 

pelo Projeto Cuca Verde nas escolas parceiras. 

 

 

TÍTUL

O DA 

ATIVID

ADE 

 

OBJETIV

O 

PRINCIP

AL 

 

OBJETIV

OS 

SECUND

ÁRIOS 

 

 

DESENVOLVI

MENTO 

DA 

ATIVIDADE 

 

RESULT

ADOS 

 

O que se 

pode e o 

que não 

se pode 

fazer ao 

meio 

ambiente 

Estimular 

as crianças 

a formar e 

expressar 

opiniões 

sobre os 

cuidados 

com o 

meio 

ambiente 

Oportuniza

r interação 

entre os 

alunos em 

busca de 

soluções 

para 

proteção do 

meio 

ambiente e, 

em grupo, 

representar 

em forma 

de 

desenhos 

estas 

soluções 

Exposição de 

situações do dia-

a-dia e 

lançamento da 

pergunta “isso é 

certo ou 

errado?” Cada 

criança tinha 

espaço para 

expressar suas 

ideias, opiniões 

e dar exemplos 

para os colegas. 

Após aplicação 

de todos os 

temas era 

entregue uma 

folha dobrada ao 

meio para cada 

aluno, de modo 

que de um lado 

eles desenhavam 

o que se pode 

fazer com a 

natureza, meio 

ambiente e/ou 

água, e do outro 

o que não se 

pode fazer. 

Crianças 

expressara

m seus 

cuidados 

com o 

meio 

ambiente 

(mostrand

o o que 

ocorre de 

fato em 

sua casa) e 

desenvolv

eram 

discussão 

sobre o 

que seria o 

certo a se 

fazer caso 

houvesse 

algo 

errado no 

dia-a-dia 

de suas 

famílias.   

Por meio 

da 

interação 

uns com os 

outros, foi 
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possível a 

expressão 

de 

comporta

mentos 

bastante 

diversifica

dos diante 

da questão 

interposta, 

o que 

colaborou 

no 

increment

o da 

formação 

dos 

conceitos 

sobre 

cuidados 

ambientais

. 

História 

e teatro 

com a 

Cuca 

Verde 

Incentivar 

a 

imaginaçã

o e ampliar 

o 

repertório 

cultural 

das 

crianças 

Favorecer a 

expressão 

verbal e o 

desenvolvi

mento 

cognitivo 

As histórias 

apresentadas 

estavam ligadas 

às temáticas: 

separação de 

lixo, poluição de 

rios, extinção de 

animais e o 

desperdício de 

água e 

alimentos. 

Por meio 

do recurso 

lúdico, foi 

favorecida 

a 

compreens

ão dos 

temas e a 

participaç

ão das 

crianças 

nas 

histórias 

contadas, 

despertand

o-as para 

as 
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questões 

ambientais 

discutidas 

e 

encenadas. 

 

Contaçã

o de 

história 

Dividir 

experiênci

as reais ou 

fictícias 

ligadas ao 

tema  

 

Incentivar 

o uso da 

imaginação 

e a fala em 

público 

Foi aberto um 

momento de 

discussão em 

que cada criança 

poderia relatar 

sua experiência 

com o meio 

ambiente. 

Houve 

interação 

entre as 

crianças, 

que 

mobilizou 

seu 

interesse 

em dividir 

suas 

histórias 

 

Vídeos e 

canções 

sobre 

preserva

ção 

Sensibiliza

r as 

crianças 

para a as 

questões 

ambientais 

utilizando-

se de 

linguagem 

simples e 

recurso 

divertido 

Possibilitar 

o 

desenvolvi

mento de 

musicalida

de, 

expressão 

corporal, 

reconhecim

ento do 

corpo e de 

suas 

possibilida

des e 

limitações 

(espaciais, 

temporais e 

laterais) 

 

Foram contadas 

histórias, 

explicando às 

crianças a 

necessidade da 

preservação da 

água e do meio 

ambiente de um 

modo geral, para 

vida dos 

animais. Para 

facilitar a 

compreensão e a 

apropriação do 

conteúdo 

informado, 

foram utilizados 

os passos da 

dança das 

músicas 

“Ciranda dos 

Notou-se a 

importânci

a da 

aprendiza

gem 

possibilita

da pela 

diversão, 

já que as 

crianças 

responder

am com 

interesse e 

entusiasm

o. O uso de 

músicas e 

imagens 

de 

animação 

facilitou a 

compreens
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bichos” e 

“História da 

gotinha”, ambas 

do grupo 

“Palavra 

Cantada”. 

ão das 

crianças 

sobre a 

importânci

a da água e 

as 

possibilida

des de 

agir, no 

dia a dia, 

em prol da 

preservaçã

o do 

ambiente e 

da fauna. 

 

Recolher 

e 

separar 

o lixo 

Conscienti

zar sobre a 

importânci

a da 

limpeza do 

meio 

ambiente 

Ensinar às 

crianças o 

que 

pertence ou 

não à 

natureza e a 

importânci

a de não 

polui-la. 

Incentivar a 

reutilização 

e a 

reciclagem 

de 

materiais 

Foi construído 

um painel (com 

E.V.A. e feltro) 

e expostos no 

cenário 

materiais 

recicláveis com 

objetivo de 

estimular que as 

crianças 

diferenciassem 

materiais 

próprios da 

natureza de 

materiais que 

não eram da 

natureza e, por 

isso, deveriam 

ser recolhidos e 

separados para a 

correta 

destinação (lixo, 

As 

crianças 

aprendera

m a 

diferenciar 

um local 

preservad

o de lixo 

de outro 

local 

poluído 

pelo lixo 

mal 

destinado. 

Aprendera

m também 

a diferença 

entre lixo e 

material 

reciclável. 
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reutilização ou 

reciclagem). 

Plantar 

feijão 

Plantar um 

feijão e, 

em 

seguida, 

comentar 

sobre o 

desenvolvi

mento da 

natureza 

Incentivar 

uma 

relação de 

afeto e 

pertença à 

natureza, 

bem como 

mobilizar 

reflexões 

acerca das 

vantagens 

do 

aproveitam

ento de 

materiais 

recicláveis 

em uma 

atividade 

lúdica 

Foi distribuído 

para cada 

criança um copo 

plástico de 

iogurte 

identificado com 

o nome dela, 

algodão e 

feijões. Em 

seguida, os 

monitores 

orientaram cada 

uma das crianças 

quanto ao modo 

como deveria ser 

feito o plantio 

bem como os 

cuidados que 

deveriam ser 

tomados com o 

feijão até o 

mesmo brotar, 

além de 

enfatizar a 

possibilidade de 

reutilização do 

copo de plástico. 

As 

crianças 

foram 

mobilizad

as a 

preservar a 

natureza: 

ao 

presenciar 

o feijão 

brotar, 

puderam 

se 

reconhece

r e assumir 

o papel de 

protagonis

tas no 

cuidado à 

natureza, 

como 

foram ao 

cuidar do 

feijão. 

Confecç

ão de 

cartazes 

Estimular 

a 

construção 

de grupo e 

de 

pertencim

ento 

Incentivar a 

interação, o 

estímulo a 

divisão, o 

afeto e a 

cognição 

Cada grupo 

recebeu um 

cartaz com os 

materiais para 

desenho. Em 

seguida, as 

crianças foram 

instruídas a 

realizar uma arte 

sobre o que 

As 

crianças 

conseguira

m ter uma 

apropriaçã

o sobre a 

importânci

a da 

preservaçã

o do meio 
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entenderam e 

pensaram sobre 

o meio 

ambiente, 

proteção 

ambiental e da 

água. Ao final, 

os cartazes 

foram expostos 

no mural da 

escola. 

 

ambiente e 

puderam 

fazer a 

atividade 

de modo 

grupal e 

participati

vo, 

dividindo 

tarefas e 

trocando 

ideias. 

Contaçã

o de 

história 

com 

imagens  

Utilizar da 

dinâmica 

de contar 

histórias 

com 

imagens 

para 

estimular 

participaçã

o, atenção 

e 

criatividad

e das 

crianças 

Incentivar a 

construção 

coletiva de 

histórias 

Foi colocada 

junto às crianças 

uma caixa com 

imagens de 

situações diárias 

de preservação 

ou desperdício e 

destruição da 

água e do meio 

ambiente. Uma 

monitora teve a 

função de dar 

início a uma 

história e, em 

seguida, pediu 

que uma criança 

retirasse uma 

imagem da caixa 

e, com essa 

imagem, outro 

monitor, 

juntamente com 

as crianças, 

deveriam 

continuar a 

história com o 

contexto da 

Ao 

concluir a 

história foi 

possível 

elucidar 

ensinamen

tos sobre a 

preservaçã

o da 

natureza e 

esclarecer 

dúvidas 

que 

surgiram 

ao longo 

da 

atividade. 

As 

crianças 

mostraram

-se 

animadas 

com a 

possibilida

de de 

construção 

coletiva.  
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imagem e assim 

sucessivamente, 

até que todas as 

crianças 

tivessem 

participado. 

 

 

 

Ao longo da realização do projeto, buscou-se abordar temas 

gerais ligados ao meio ambiente que foram desde a 

importância da água e os prejuízos decorrentes da poluição e 

do desperdício da mesma, a geração de resíduos sólidos, o 

descarte adequado, e o uso de materiais recicláveis. A figura 

2 apresenta o registro fotográfico de algumas das atividades 

desenvolvidas pelo projeto. Apresentadas da esquerda para a 

direita estão as atividades: plantio de árvore,colorir, criança 

como parte do meio ambiente, lixo na natureza, música, teatro 

de fantoches, confecção de cartaz, dança. 

A realização desse projeto elucidou a importância do 

uso de recursos lúdicos e gráficos como meio de facilitar uma 

apropriação autêntica e criativa das crianças quanto à 

importância da preservação do meio ambiente.Por meio de 

atividades voltadas para expressão de suas vivências 

relacionadas ao meio ambiente, bem como o contato com 

estratégias eficazes de proteção e não degradação,foi possível 

ajudar os pequenos a despertar para seus papéis sociais 

perante a preservação da natureza. Tal despertar surgiu a 

partir de um contato pessoal, lúdico e reflexivo sobre a 

importância da natureza, o que favoreceu o interesse pelo 

cuidado da mesma por se perceber afetivamente ligados a ela 

e por se reconhecerem na condição de protagonistas tanto no 

sentido de cuidado como de degradação. Estes achados são 

corroborados por Jacobi (2003), que também destacou a 
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produção de sentidos sobre a educação ambiental e a 

importância de práticas sociais para potencializar as ações no 

universo educativo, com o envolvimento dos diversos 

sistemas de conhecimento e a comunidade universitária, 

numa perspectiva interdisciplinar. 
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Figura 02. Registro fotográfico das atividades lúdicas 

desenvolvidas pelo projeto Cuca Verde 

 

  

  

 

 

  
FONTE: Obtido pelos autores. Fotos de Graziela Siebert. 
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Considerações Finais 

 

Após as intervenções, os principais resultados 

encontrados envolveram maior conhecimento, sensibilização, 

conscientização e atitudes, por parte dos escolares, das classes 

comportamentais consideradas de sustentabilidade ambiental, 

tais como: separação e encaminhamento dos resíduos para 

reciclagem, economia de recursos como água, papel e energia 

elétrica, redução do desperdício de alimentos, dentre 

outros.Do ponto de vista da formação dos extensionistas, os 

principais resultados envolveram aprendizagem sobre o 

manejo de contingências envolvidas na aquisição e na 

manutenção de comportamentos humanos complexos. 

Além do objetivo central do projeto que envolveu a 

mobilização de formas mais conscientes de lidar e cuidar do 

meio ambiente, foi possível alcançar outros objetivos com as 

crianças participantes, tais como: desenvolvimento de 

recursos para trabalho em grupo de modo a favorecer 

interação, troca, respeito e expressão de ideias, 

desenvolvimento cognitivo e da criatividade, ampliação de 

repertório cultural, uso da imaginação, da expressão 

emocional e corporal. Reconhecemos uma adesão satisfatória 

das crianças que foi determinante para o sucesso da 

apropriação dos temas abordados durante as atividades.  

Os objetivos foram amplamente atingidos, 

considerando o número de alunos e escolas atendidos, que 

superou as expectativas iniciais. O acolhimento e a 

receptividade das escolas parceiras à proposta Cuca Verde 

foram também considerados fundamentais para o sucesso do 

projeto. A grande quantidade de alunos extensionistas 

envolvidos permitiu a preparação e o desenvolvimento das 

muitas atividades lúdicas nas instituições, e o manejo prático 
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que garantia a participação ativa de todas as crianças nestas 

atividades. 

Considerando seus resultados satisfatórios, em 2016 o 

projeto desenvolve e aprimora suas atividades, incluindo uma 

proposta de pesquisa para que seja investigado, com maior 

rigor metodológico, o impacto das atividades lúdicas sobre a 

conscientização e o comportamento das crianças na esfera da 

sustentabilidade ambiental. Neste novo contexto 

investigativo, o intuito é avaliar a intervenção e, assim, 

ampliar as possibilidades de ação do projeto de extensão Cuca 

Verde. 
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MOSTRA DE CULTURA CORPORAL 
 

 
Fabiana Vilela Tannús 

 

Introdução 

Um frutífero diálogo vem sendo construído, a partir da 

tentativa recente de aproximação entre a Cultura Corporal e a 

área do conhecimento humano Educação Física.As práticas 

corporais tradicionais intimamente ligadas à esportivização, 

ao treinamento físico e ao lazer buscam alcançar também as 

manifestações relacionadas à expressão da corporeidade 

vinculada às sensações, à arte e a heranças ancestrais 

promovendo novos saberes. 

Entende-se que a Cultura Corporal aparece como uma 

dimensão central para as práticas expressivas e rítmicas, 

incluídas na Educação Física. 

Quando analisa as apropriações desta temática por 

diversos autores da área do conhecimento humano Educação 

Física,Jocimar Daólio (2014),sinaliza as incompletas e 

parciais colocações do termo Cultura, pelos estudiosos da 

corporeidade,no que tange especificamente à  construção das 

práticas corporais dos seres humanos. 

Muitas vezes, percebido por ele, o aspecto biológico é 

eleito como a base para a aquisição de habilidades motoras, 

por exemplo, hereditariedade, estatura, força.Dessa forma, as 

experiências vivenciais são colocadas como secundárias na  

apreensão de padrões de corporeidade. 

Impõe-se a visão global do corpo que se movimenta: é 

fragmentada e inadequada a visão biologicista dos sujeitos, a 

dimensão cultural não deve ser separada do corpo biológico. 
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(WERNECK, 2001 e BONACELLI, 2004).  Tal divisão 

conduz a uma grosseira divisão entre o mundo natural e o 

cultural. 

Como inspiração, para o desenvolvimento das ações 

empreendidas neste projeto, encontra-se a urgência de, no 

ambiente universitário, promover a reflexão, a vivência e a 

celebração das formas de estímulo e manifestação da 

corporeidade dos seres humanos envolvidos. 

A escolha desta temática e das ações de oficinas, 

inserções na comunidade e realização de um evento cultural 

se fundamentam na afirmação de que a corporeidade deve ser 

contextualizada por meio de práticas vivenciais críticas e 

criativas: 

Pensar é experimentar, mas não um experimentar segundo 

o pensamento operatório, via laboratório, mas um 

experimentar com o corpo, o vivenciar. Isso é possível por 

meio da arte, da pintura, da música, pois a arte humaniza as 

pessoas, aguça a sensibilidade, amplia, assim, sua visão de 

mundo. O corpo que se vê e se move mantêm o mundo ao 

seu redor, como um anexo ou um prolongamento dele 

mesmo. (Merleau-Ponty apud BONACELLI, 2004, p.58). 

Nessa aproximação, aqui pretendida entre Cultura e 

Educação Física, torna-se prudente esclarecer que as práticas 

específicas, adquiridas por meio de uma construção social não 

devem se configurar como os meios pragmaticamente 

utilizados tendo em vista o desempenho corporal, mas sim os 

fins do processo. 

Ou seja, a prática corporal de bens culturais – dança, 

ginástica, teatro, lutas, atividades circenses – devem ter um 

fim em si mesmas, não servindo de processo ou instrumento 

para outras finalidades. 
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A organização e a incorporação de padrões de 

movimento são construídas pelos sujeitos e sofrem influência 

das várias dinâmicas culturais estabelecidas. Pode-se 

estabelecer como conceito de Cultura uma manifestação que: 

Embora seja internalizada pelos indivíduos é também 

pública, gerada e constantemente atualizada nos contextos 

onde se realiza. (...) tanto o conteúdo como a forma de 

pensamento humano são culturalmente determinados. Além 

de processo interno e singular ao indivíduo é também 

externo e múltiplo porque lida com significados públicos. 

(DAÓLIO, 2004, p. 25) 

Tratando-se do termo Cultura Corporal de Movimento, 

a ele se referem diferentes práticas e formas de exercitação ou 

mesmo performance.  

A corporeidade de um povo, ou seja, sua forma de se 

colocar no mundo, é construída culturalmente. Por intermédio 

de seu corpo, os seres humanos respiram, se movimentam, 

interagem socialmente, pensam, sentem, trabalham e amam.  

Os significados atribuídos a essa nossa corporeidade, no 

pensamento ocidental, vem sofrendo inúmeras influências 

historicamente determinantes: são sentidos, pressões, 

convenções, compreensões e manifestações. 

A construção dos olhares e percepções sobre o corpo 

vem sendo permeada por ideias que evoluem juntamente com 

os grandes movimentos culturais. (WERNECK, 2001). 

Perspectivas filosóficas, religiosas, morais, econômicas e 

sociais influenciaram e, ainda, definem as formas com que as 

pessoas se movimentam e se percebem enquanto corpo, 

mente e alma. 
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Cultura Corporal de Movimento 

Todas as expressões rítmicas, artísticas, as atividades de 

convivência e disputa, em seu conjunto, constituem a Cultura 

Corporal de Movimento (SOARES, 1994),B=em como as 

formas diversas de se exercitar.  

A Cultura Corporal de Movimento encontra-se inscrita 

nas práticas de vida diária, na ocupação profissional, nos 

rituais e no lazer de um povo como um grande patrimônio a 

ser preservado, estudado e divulgado. 

As atividades de ginástica, dança, expressão corporal 

e lutas integram tal legado cultural juntamente com os 

esportes, jogos e brincadeiras. (SOARES, 1994) 

Este projeto tem como foco as expressões da Cultura 

Corporal de Movimento que se aproximam, por seu caráter 

crítico e criativo, das artes de forma geral. Destaca-se, porém, 

que o Desporto, os Jogos e Brincadeiras populares também se 

configuram obviamente como formas de patrimônio cultural.  

 

Acesso à Cultura como direito social 

A Linguagem Corporal configura-se como uma das 

formas de expressão de saberes, cultura e identidade. Dessa 

forma, ela deve receber a mesma reverência dada à 

Linguagem Oral e Escrita.  

No âmbito da linguagem gestual, como expressão de 

cidadania, também se encontram a vivência de direitos e 

deveres pelos indivíduos na sua existência social. Entre eles 

estão a necessária participação em atividades corporais de 

forma lúdica e artística,  configurando-se como um direito 

social, bem como a realização de tais atividades de forma a 

estabelecer relações equilibradas e construtivas com os 

outros, (PCNs, 2007) sem discriminar características 
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pessoais, físicas, étnicas e de gênero. Sendo assim, um dever 

social. 

A Ética e a Estética devem ser os princípios norteadores 

da formação humana, em todos os níveis de ensino (CBC, 

2008) e de forma especial no ensino superior. Ações, 

reflexões e posicionamentos críticos em relação às práticas 

corporais denotam o nível de cultura e a dimensão 

educacional almejada.   

 Como fundamentos éticos configuram-se o permanente 

reconhecimento de sua própria identidade e do outro; o 

exercício da liberdade com responsabilidade e a autonomia. 

A estética diz respeito à valorização da criatividade, do 

espírito inventivo, da curiosidade pelo inusitado, da busca 

pelo aprimoramento, por meio da sensibilidade humana. 

Isto posto, este projeto intenciona levar essas reflexões 

e toda a vivência prática metodológica aos docentes atuantes 

na rede pública de ensino da cidade de Ituiutaba e entorno. 

Dentro da temática, acima descrita – Cultura Corporal de 

Movimento– são oferecidas bimestralmente oficinas de 

capacitação. Para tornar possível essa ação foi realizado 

convênio de cooperação junto à Secretaria de educação 

esportes e Lazer de Ituiutaba.  

Este projeto tem seu produto final concretizado em um 

Evento. Tal encontro  realiza-se anualmente no Campus da 

UEMG- Unidade Ituiutaba32, sendo realizado em oito anos 

seguidos. Neste, são apresentadas diversas manifestações de 

Cultura Corporal oriundas de diferentes grupos, instituições 

de ensino, comunidades e turmas de acadêmicos. A adesão 

vem se realizando cada dia mais satisfatória, com público 

                                                           
32 Inicialmente, realizou-se nas dependências da FEIT/UEMG – vem 

sendo realizado desde 2009.  
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excelente e apresentações envolvendo um número cada dia 

maior de artistas e convidados. 

As atividades que são apresentadas, no formato de 

atrações, se desenvolvem por meio das práticas nas oficinas 

previstas e ,também, por meio de inserções em instituições de 

ensino de Ituiutaba e cidades do entorno. 

Algumas destas se estenderam a academias, grupos 

sociais e outras instituições nas quais o movimentar-se 

assume o caráter educativo, de reabilitação ou de lazer. 

Grupos artísticos se apresentam e proporcionam espetáculo 

de beleza, história e técnica. 

Justifica-se, desta forma, a realização de um grande 

encontro e socialização das práticas corporais vivenciadas na 

região. A Mostra representa uma oportunidade de 

materialização dos esforços dos alunos do curso de Educação 

Física da UEMG – Unidade de Ituiutaba como coreógrafos e 

dançarinos, dos educadores físicos atuantes, bem como dos 

demais artistas e grupos da comunidade. 

Neste sentido, esta Mostra tem em sua essência um 

encontro democrático que busca a expressão das 

individualidades por meio de uma construção coletiva. 

Diversos representantes das práticas corporais lúdicas, 

esportivas e artísticas se apresentam e interagem em uma 

manifestação cultural e artística na qual o que impera é a 

multiplicidade. 

Já que a Cultura Corporal de Movimento é construída 

historicamente e coletivamente, a promoção de um diálogo 

das corporeidades33 promove de forma importante a sua 

                                                           
33 Entre os participantes estão grupos artísticos de dança, ginástica, teatro. 

Profissionais e mestres de Capoeira, Karaté, Judô, Kung Fu, Muay Thay. 

Escolas especiais e regulares, acadêmicos universidade. 
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celebração e preservação por meio de inserções na 

comunidade e finalmente sua socialização no ambiente 

universitário. 

É legítimo promover uma atividade que possa 

oportunizar o despertar artístico, ético e estético da cidade e 

entorno. Esse novo olhar fundamentado no conhecimento 

próprio e do outro, no respeito à alteridade e na autonomia ao 

reconhecer e valorizar a diversidade cultural, as produções 

humanas e sua busca pelo aprimoramento. 

Um trabalho planejado que se constrói coletivamente 

em instituições diversas e culmina em um encontro para 

socializar as práticas corporais, busca: 

 Aproximar a universidade e as demais instituições 

de ensino, buscando o diálogo das corporeidades. 

 Apresentar diferentes temáticas de Ginástica, 

Lutas, Dança, Teatro etc. 

 Oportunizar a apresentação artística de grupos de 

Ituiutaba e cidades do entorno. 

 Capacitar Educadores Físicos, por meio de 

discussões e práticas vivenciais de Dança, Ginástica, 

Expressões, Recreação, Lutas etc. 

 Avaliar os acadêmicos do curso de Educação Física 

no que tange à construção de um evento, elaboração 

coreográfica e trabalho em grupo. 

 

Passos Metodológicos, Trajetória E Resultados 

Várias linhas de ação são empreendidas nesta iniciativa. 

Para celebrar e resgatar a Cultura de Movimento as atividades 

desenvolveram-se em três direções básicas: promover 

Minicursos de modalidades específicas junto a instituições de 

ensino da cidade e entorno; realizar Oficinas aos educadores 
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atuantes nas escolas regulares e planejar e executar um 

Evento. 

Como atividades de extensão, a equipe docente e 

discente envolvida neste, realizam Ações a Campo, 

cumprindo ações assim definidas:  

1. Realização de oficinas trimestrais, tendo como 

público específico os profissionais da Área do Conhecimento 

Educação Física, atuantes na cidade de Ituiutaba e entorno, 

utilizando os temas Dança, Ginástica, Recreação, Teatro e 

Lutas. 

2. Desenvolvimento de dinâmicas da Cultura 

Corporal de Movimento – minicursos - e realização de um 

produto final para socialização no Campus. 

3. Planejamento e execução de Evento no Campus da 

UEMG unidade Ituiutaba. 

Compõem a equipe envolvida na realização deste:os 

acadêmicos e os professores coordenadores do Projeto. Os 

grupos de trabalho são assim divididos: 

 Comissão Técnica: Oficinas, Minicursos, 

Coreógrafos, dentre outros que realizam as ações a campo.  

 Comissão Organização: Patrocínio, Estrutura, 

Atrações. 

 Comissão Comunicação e Divulgação. 

O número de participantes atingido nas últimas edições 

da Mostra de cultura Corporal foi de quarenta e três 

profissionais participantes (45) em média de cada uma das 

Oficinas ministradas, envolvendo acadêmicos e Educadores 

Físicos atuantes em Ituiutaba e cidades vizinhas. 

Dos grupos presentes nos Minicursos, entre alunos, 

atletas e praticantes de lutas, capoeira e atividades circenses 

houve a participação de noventa e três pessoas (93) em média  
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O público presente no Evento gira em torno de duzentas 

e cinquenta pessoas (250). Incluídos discentes, docentes e 

corpo administrativo da universidade,  Também comparecem 

à mostra familiares, técnicos e demais praticantes da 

comunidade. 

Total de participantes, por edição anual em torno de 

quatrocentas pessoas.  

Com esta mobilização de participantes em torno da 

Cultura Corporal de Movimento, contextualizando, 

vivenciando e celebrando, ocorre a integração de diferentes 

segmentos da comunidade. 

Instrumentos de avaliação34 dos envolvidos se 

encarregam de colher as percepções e os relatos pessoais de 

todos os envolvidos para posterior análise e revisão geral das 

ações. 

 

Modalidades e Categorias de práticas corporais 

representadas 

Os dados coletados nas edições da Mostra de Cultura 

Corporal, já realizadas, em anos anteriores, trazem 

indicadores que serão apresentados a seguir. Entre eles 

encontram-se algumas informações discutidas 

posteriormente, como: modalidades culturais apresentadas, 

caráter do grupo, trilha sonora utilizada e número de 

participantes. 

Alguns registros, obtidos por meio de análise dos dados 

serão apresentados a seguir: 

                                                           
34 Tais modalidades avaliativas se constituem em: 1. Inventário com vinte 

indicadores, tais como relevância, métodos, tempo, temáticas, 

participação e demais informações.  2. Relatório aberto sobre as 

percepções e ações pessoais. 
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Categorias de atividades corporais apresentadas: 
Categorias Modalidades Contribuição Praticantes 

 

 

Danças 

Brasileiras 

(Populares e 

Folclóricas) 

 

Samba 

Axé 

Forró 

Pagode 

Brega Pop 

Quadrilha 

Caninha Verde 

 

 

22% 

 

Acadêmicos 

Grupos 

Ituiutaba 

Grupos 

Capinópolis 

Grupos Sta. 

Vitória 

 

 

Ginásticas 

de 

Academia 

Spinning 

Jump 

Lift 

Combat 

Pump 

Balance 

Xbam 

 

 

 

16% 

 

Academias 

Escolas 

Regulares 

Acadêmicos 

Danças 

Urbanas 

Hip Hop 

Funk 

Break Dance 

 

16% 

Acadêmicos 

Grupos 

Ituiutaba 

Grupos 

Capinópolis 

Grupos 

Uberlândia 

Manifestações 

de origem 

Afro 

Samba de Roda 

Capoeira 

Maculelê 

 

12% 

Grupos 

Ituiutaba 

Grupos 

Uberlândia 

Grupos Prata 

Danças 

Espetáculo 

Ballet 

Jazz 

Popping 

Contemporânea 

 

10% 

Acadêmicos 

Grupos 

Ituiutaba 

Grupos 

Capinópolis 
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Grupos 

Uberlândia 

Ginásticas 

Desportivas 

Ginástica 

Rítmica 

Desportiva 

Ginástica 

Artística 

 

9% 

Acadêmicos 

Escolas 

regulares 

Danças  

De 

Salão 

Samba de 

Gafieira 

Salsa 

Bachata 

Bolero 

 

7% 

 

Categorias Modalidades Contribuição Praticantes 

 

Lutas 

Judô 

Karaté 

Muay Tai 

Jiu Jitsu 

 

4% 

Acadêmicos 

Grupos 

Ituiutaba 

Práticas 

Circense 

Lança chamas 

Malabarismo 

Acrobacia 

 

2% 

Grupos 

Ituiutaba 

Acadêmicos 

Danças 

Orientais 

Dança do 

Ventre 

Liang Gong 

 

2% 

Grupos 

Ituiutaba 

Grupos 

Campina Verde 

 

As temáticas de Dança, Ginástica e Expressões 

Corporais diversas vivenciadas em todo o processo proposto 

a cada ano não sofrem direcionamento algum. Os grupos e 

artistas lançam mão de sua vivência cotidiana, sua forma de 

expor ideias,suas influências artísticas e seus gostos pessoais 

na escolha das modalidades. 

Os temas propostos nos Minicursos e Oficinas, bem 

como o direcionamento dado pelos “coreógrafos” acadêmicos 

também não tem direcionamento específico. 

O que podem ser percebidas, por meio da análise dos 

dados catalogados nas últimas edições, são múltiplas formas 
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de manifestação da cultura corporal de movimento, ocupando 

tempo e espaço comuns. 

 

Considerações Finais 

Após a realização contínua deste projeto, é possível 

tecer algumas considerações. Estas são fruto de um trabalho 

de alguns anos que geraram percepções e a cada dia 

promovem novas descobertas e aprendizados. 

Estes, de forma alguma, são definitivos ou se 

configuram como a certeza de que esta seja a melhor forma 

de se desenvolver um projeto desta natureza. Ao contrário, 

sempre nos dão pistas e diretrizes para que o trabalho seja 

aperfeiçoado e se flexibilize para uma evolução. 

Revendo todo o processo – Planejamento, 

Desenvolvimento e Realização e Avaliação –que se repetem 

anualmente, pode-se apontar  algumas considerações. 

A primeira delas é a constatação de que um evento 

Cultural, gestado no interior de um curso de Educação Física 

de uma Universidade (UEMG – unidade Ituiutaba), 

alcançando diferentes setores da comunidade, passa a fazer 

parte da agenda permanente desta.  

A Mostra de Cultura Corporal, como Evento 

acadêmico e as demais atividades de extensão ocupam seu 

tempo e espaço de forma sólida e contínua. Toda a 

comunidade acadêmica, bem como o público envolvido com 

as manifestações artísticas e culturais da cidade e entorno 

constroem expectativas em torno das próximas edições. 

A participação e o interesse crescente no projeto 

sinalizam a carência anterior da cidade e entorno de espaços 

para a realização de cursos e apresentações de Dança, 

Ginástica, Expressões Corporais outras e Lutas.  
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Os acadêmicos envolvidos no planejamento e 

execução, em sua grande maioria, relatam, por meio de 

instrumento avaliativo, a importância e legitimidade da 

realização de ações universitárias deste tipo. Bem como 

atestam, ao final de cada ciclo, sentimentos de realização e 

valorização pessoal. 

Além de uma ação educativa, ocorre um estímulo ao 

desenvolvimento e socialização da Cultura quando este 

conjunto de iniciativas se propõe a levar a intervenção da área 

do conhecimento humano Educação Física às Instituições de 

Ituiutaba, nas quais os estágios são realizados, às demais 

escolas, bem como outros espaços de prática corporal, 

esportiva e artística. Pode-se citar os seguintes segmentos 

atingidos: 

 Alunos das escolas regulares e 

especiais de Ituiutaba e entorno. 

 Grupos de dança e ginástica da 

cidade e região. 

 Artistas, coreógrafos e 

dançarinos. 

 Academias e Clubes. 

 Equipes de lutas. 

 Irmandades de Capoeira. 

 Instituições de Ensino Superior. 

A multiplicidade que marca as produções corporais fica 

evidente. Em cada edição, propostas temáticas diversas são 

trabalhadas. As inúmeras influências que marcam as 

modalidades levantadas são visíveis e se apresentam de forma 

plural. 

Outra feliz constatação se encontra na percepção de que 

apesar de toda a nossa construção educacional basear-se em 

um ensino conteudista e linear, no qual as habilidades e 
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capacidades esperadas  encontram-se no aspecto social e 

cognitivo, buscado pela perspectiva tradicional, somos campo 

fértil de criação, da apreciação do belo e da produção humana. 

Talvez por essa característica de nosso ensino e das 

formas de adestramento pretendidas pela formação das 

mentalidades, as formas de comunicação não verbal  

encontram-se à margem de outras produções humanas. 

Todos os sujeitos são passíveis de reação às 

manifestações plásticas corporais. A resposta como reação a 

tais estímulos promove uma reação motora. Por meio das 

sensações, percebemos o mundo, mas também existe sempre 

uma resposta afetiva. (READ, 2011) 

O homem, como produtor e consumidor da Cultura,tem, 

com ela, uma relação na qual se pode perceber claramente um 

sujeito e um objeto. Nas práticas corporais, ousamos inferir 

que os homens e as mulheres se fundem em produtores, 

consumidores, sujeitos e objetos de suas produções. 

Existe então a apreciação e a vivência plena das 

expressões anatômicas e plásticas. As percepções às 

manifestações culturais são estéticas e podem ser 

extrapoladas aos fatos cotidianos. As experiências e 

aprendizagens cotidianas devem passar pelos “sentidos, 

membros, músculos” e não somente se basear em “ideias 

abstratas” (READ, 2011). 

Pelas reflexões deste autor, que propõe a arte como 

instrumento formador, “são os sentimentos estéticos que 

marcam o ritmo da vida, mantendo-nos no curso por meio de 

um tipo de peso e equilíbrio...” Para sentir e avaliar como 

adequado ou agradável um fato vivenciado toma-se aquilo 

que pode ser chamado de “fator estético da percepção” (idem, 

p.40). 
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Por meio das ações realizadas, tendo como foco as 

manifestações da Cultura Corporal de Movimento, já 

descritas, ocorre um positivo despertar para a formação plena 

dos envolvidos, compreendendo a comunidade acadêmica e 

sociedade de forma geral. 

As práticas corporais lúdicas, rítmicas, gímnicas, 

cênicas, rituais e lutas são elevadas a manifestações legítimas 

e dignas de celebração sistematizada, quando se tornam meio 

e fim deste trabalho.   

Se for basicamente pela linguagem, que é aprendida 

pela socialização e integração que nos tornamos pessoas, esta 

Mostra promove a complementação de nossa formação 

humana.  

A socialização por meio da linguagem sinestésica, 

corporal, carregada de sentidos desperta a apreciação estética 

da produção cultural, educativa e técnica. A interpretação da 

vida e a visão de mundo, desta forma são ampliadas. 

No interior do ensino superior, em uma estreita ligação 

com as manifestações corporais advindas da sociedade, o rico 

patrimônio artístico e técnico é celebrado, preservado, 

renovado e socializado, num espiral infinito. 
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INTEGRAÇÃO DE DEFICIENTES VISUAIS À 

ESCOLA E AO MERCADO DE TRABALHO 

COM INCLUSÃO DIGITAL35 
 

 
Anderson de Melo Valadão 

 

Introdução 

Os portadores de deficiência constituem uma minoria 

na população mundial, mas se considerarmos os números 

“frios” formam um quantitativo bastante expressivo. A ONU 

– Organização das Nações Unidas estima que cerca de 600 

milhões de pessoas no mundo possuem algum tipo de 

deficiência. A maioria das pessoas se concentra em países 

pobres, cerca de 400 milhões não possuem serviços que os 

auxiliem a superar essas limitações.  

Dados do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística de 2015 revelam que 6,2% da população Brasileira 

apresentam algum tipo de deficiência. A chamada pesquisa 

nacional de saúde revelou que as deficiências podem ser 

classificadas em quatro tipos: auditiva, visual, física e 

intelectual. Esse levantamento foi divulgado no dia 21 de  

agostode 2015 em parceria do IBGE com o ministério da 

saúde. 

A deficiência visual dentre os tipos pesquisados é o 

mais significativo, representando cerca de 3,6% dos 

brasileiros., sendo mais comum entre as pessoas com faixa 

etária acima dos 60 anos (cerca de 11,5%). Dependendo do 

                                                           
35Trabalho financiado pelo Programa Institucional de Apoio à Extensão 

(PAEx/UEMG). 
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grau de severidade da deficiência visual, os portadores não 

podem ir à escola, trabalhar ou até mesmo brincar. 

De acordo com dados do governo brasileiro vêm 

aumentando o acesso dos portadores de deficiência visual à 

escola. O censo escolar revela aumento significativo de 

matrículas desses cidadãos à escola básica regular, Em 2014, 

os dados revelam que quase 900.000 matrículas foram 

efetivadas na rede escolar de pessoas com vários tipos de 

necessidades especiais. 

Essa participação dos alunos na formação escolar é 

importante para a chamada inclusão social e, atualmente, o 

ministério da educação e cultura (MEC) apoia com recursos 

financeiros a formação de professores especializados no 

atendimento das pessoas portadoras de necessidades 

especiais, além do investimento em tecnologias, 

equipamentos e ferramentas para tal. 

A informática ampliou também a inclusão dessas 

pessoas na sociedade, através do acesso a aplicativos e à 

internet melhorando a formação e abrindo espaço para que os 

deficientes possam encontrar espaço no mercado de trabalho. 

O foco principal dos projetos de extensão desenvolvidos na 

unidade de Ituiutaba é a capacitação dos deficientes visuais 

em ferramentas de informática que ampliem suas capacidades 

e possam melhorar sua formação para novas oportunidades 

enquanto cidadãos inseridos na comunidade em que vivem. 

 

Deficiência visual  

De acordo com Yamamoto (1995),a definição clínica de 

deficiência visual é fundamental para base de aspectos legais, 

administrativos e de elegibilidade da pessoa com essa 

situação. Baseado em Vanderheiden (1993), a deficiência 

visual vai desde indivíduos que possuem visão fraca, 
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passando por aqueles que conseguem distinguir apenas luzes, 

chegando aos que não conseguem sequer ver isso. 

Para fins de discussão e estudo dividem-se os 

indivíduos em dois grupos: os que possuem baixa visão – 

chamada de visão subnormal e os que não possuem nenhuma 

visão, sendo caracterizados como cegos.  

De acordo com Vanderheiden e Vanderheiden (1991), 

a baixa visão pode ser caracterizada pelos seguintes 

problemas: visão embaçada, visão escurecida, névoa sobre os 

olhos, visão de objetos extremamente pertos, perda de visão à 

distância, visão distorcida, manchas na frente da visão, 

daltonismo ou distorção de cores, defeitos no campo visual, 

sensibilidade à luz, cegueira noturna, entre outros. 

Ainda conforme Vanderheiden (1993), uma pessoa é 

definida como tendo visão subnormal quando sua acuidade 

visual é entre 20/40 e de 20/200, que significa que ela pode 

ver cerca de 20 pés de distância (6,09 metros) da mesma 

maneira que uma pessoa com visão norma pode ver a 200 pés 

de distância (60,96 metros). 

A pessoa cega pode ser caracterizada como tendo a 

visão de 20/200 ou mais, inclusive utilizando dispositivos de 

correção. A pessoa pode nascer com a cegueira, adquirir 

durante a sua vida por problemas de saúde (glaucoma, 

catarata, retinopatia diabética, degeneração macular, atrofia 

do nervo ótico) e também através de acidentes.  

Sob o enfoque educacional uma boa perspectiva é a de 

Barraga (apud Yamamoto, 1995), que caracteriza a baixa 

visão e a cegueira da seguinte maneira: 

Cegueira: Educandos que apresentam desde a ausência 

total de visão até a perda da projeção da luz, sendo 

necessário para o processo de ensino e aprendizagem 

recursos que usam o sistema Braille. 
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Baixa visão: Educandos que apresentam desde a indicação 

da projeção de luz até um grau de visão que limite sua 

performance na escola. Esses indivíduos podem ser 

divididos em dois grupos: aqueles que conseguem ler a 

apenas 2 a 3 cm de distância e podem utilizar auxílio óptico 

e sistemas Braille para completar suas tarefas; e aqueles que 

estão limitados com a visão e precisam de dispositivos 

ópticos e outros recursos auxiliares. 

 

Projetos do governo para portadores de deficiência visual 

Vários projetos vêm sendo desenvolvidos, com apoio 

do governo e também com entidades de apoio ao deficiente 

visual, bem como Universidades e Organizações não 

governamentais. No que se refere à área da deficiência visual, 

o Ministério da Educação (MEC) vem trabalhando um 

conjunto de açõesparagarantir o acesso e a permanência dos 

portadores de deficiência visual na escola. Destacamos abaixo 

algumas dessas ações: 

1. Programa de integração do ensino superior com a 

educação especial. O programa é realizado através da parceria 

do MEC com o Fórum de Permanente de Instituições de 

Ensino Superior sobre os Portadores de Necessidades 

Especiais e desenvolve várias ações: bancas especiais nos 

exames vestibulares, com provas transcritas para o código 

braile; utilização de equipamentos específicos para inserção 

de vários conteúdos nas disciplinas nos cursos de formação 

de professores e outros profissionais, tais como advogados, 

engenheiros, farmacêuticos, etc. 

2. Informática na Educação Especial – O chamado 

PROINESP foi desenvolvido tomando como base iniciativas 

e resultados positivos realizadas no Brasil e no exterior, que 

focavam na informática um ótimo recurso para aplicação aos 

deficientes visuais. O projeto foi então desenvolvido de forma 



452 
 

conjunta entre a Secretaria de Educação a Distância e a 

Secretaria de Educação Especial e foi criado o Projeto de 

Informática na Educação Especial – PROINESP, com o 

objetivo de levar a tecnologia mais avançada da informática 

para os alunos especiais. O MEC investe na criação de 

laboratórios de informática em instituições não 

governamentais, que trabalhem com a educação de portadores 

de necessidades especiais. O PROINESP também iniciou o 

atendimento a escolas e bibliotecas públicas, instalando 

programas de computador que possibilitam o acesso dos 

deficientes visuais. Houve também por parte do governo um 

avanço relacionado aos portadores de deficiência visual.  

Além desses projetos desenvolvidos pelo governo,foi 

criada e promulgada uma lei, de número 10.098, datada de 19 

de dezembro de 2000, que especifica normas gerais e critérios 

para a acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência ou 

com mobilidade reduzida. Na UEMG – Unidade de Ituiutaba, 

a biblioteca da escola está dotada de microcomputadores 

reservados aos portadores de deficiência visual contando 

inclusive com a instalação de softwares especiais, como o 

DOSVOX e o NVDA. 

 

Evolução das tecnologias usadas nas escolas para os 

deficientes visuais 

O código Braille foi inventado em 1829 e vêm sendo 

bastante utilizado pelos portadores de deficiência visual na 

escola e na vida diária. Campbell salienta que "nada teve tanto 

impacto na educação, na reabilitação e no emprego quanto o 

atual desenvolvimento da Informática para os cegos" (2001, 

p.107) 

As principais características dos softwares usados para 

a deficiência visual são: ampliação da tela especificamente 
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para aqueles que possuem perda parcial da visão, recursos de 

áudio, teclado e impressoras em Braille entre outros. As 

impressoras em Braille possuem o mesmo objetivo das 

impressoras comuns que é imprimir resultados selecionados 

pelos usuários no computador, com a diferença que 

imprimem caracteres em Braille. A figura abaixo ilustra uma 

impressora realizando a saída em Braille. 

Figura 01 – Impressora em Braille 

 
Fonte: www.6pontos.com.br 

Os softwares mais comumente utilizados para 

atendimento aos deficientes visuais são os seguintes:  

1. DosVox – O DosVox é um software 

desenvolvido pelo Núcleo de Computação Eletrônica da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Ele foi 

desenvolvido no ano de 1993. O DosVox trabalha 

essencialmente com síntese de voz e vem incorporado com 

um editor de textos, planilha eletrônica e pequenos jogos que 

permitem o treinamento em digitação para conhecimento e 

http://www.6pontos.com.br/servicos.php?cod=Cart%C3%B5es%20de%20visita.txt
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aprimoramento do teclado do computador. O coordenador do 

projeto DosVox é o professor José Antônio Borges. 

 Foi o pioneiro no Brasil no que diz respeito à software 

comercial para síntese da língua portuguesa para deficientes 

visuais. Elepossuí duas versões, uma simples gratuita que 

pode ser baixada da Internet e a outra mais complexa é 

comercializada a baixo custo. Possuí mais de 5.000 usuários 

no Brasil e vários programadores deficientes visuais 

participam do projeto de desenvolvimento do mesmo. 

Abaixo, apresentamos a tela inicial do programa DosVox. 

 
Figura 02 – Tela inicial do software DosVox 

Fonte: intervox.nce.ufrj.br/dosvox/ 

 

2. Virtual Vision – O Virtual Vision é um 

software desenvolvido por uma empresa estabelecida na 

cidade paulista de Ribeirão Preto. A empresa é a MicroPower. 

A versão inicial foi lançada em 1998. É um software de 

síntese de voz e também faz a leitura de tela, inclusive com 

leitura de figuras e imagens e também pode ser utilizado para 

acesso à Internet. O Virtual Vision lê letra por letra, palavra 
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por palavra, frase por frase ou até parágrafos de uma vez só. 

Tudo comandado pelo usuário. Possuí muitas características 

interessantes e pode gerar impressões em Braile desde que 

conectado a um software específico para isso e uma 

impressora em Braile. Os correntistas do banco Bradesco têm 

acesso gratuito ao software. Para os demais usuários ele é 

comercializado. 

3. Jaws – Software desenvolvido pela empresa 

norte-americana Henter-Joyce. É um software leitor de telas 

que permite o acesso aos programas através das teclas de 

atalho. Atualmente são estimados mais de 50.000 usuários 

espalhados pelo mundo desse sistema.  

4. NVDA – O software NVDA foi desenvolvido 

a partir do ano de 2006 por um jovem Australiano chamado 

Michael Curran. Michael cursava Ciência da Computação na 

Universidade e encontrava inúmeras dificuldades para usar 

softwares comerciais de leitura de tela, pois ele era deficiente 

visual. Então a partir dessas dificuldades decidiu desenvolver 

ele mesmo um software para leitura de telas, que resolvesse 

basicamente três problemas detectados por ele: 

a) Alto custo dos softwares disponíveis no mercado para 

deficientes visuais; 

b) Funções genéricas e não específicas para portadores 

de deficiência nesses softwares; 

c) Pirataria de software, causada pelo problema dos altos 

custos desses softwares no mercado e ferindo assim a 

legalidade do processo. 

 

Devido principalmente a esses problemas Michael se 

propôs a desenvolver o software NVDA. O software 

apresentou, após o seu desenvolvimento, as seguintes 

características para acesso: gratuidade, sendo possível instalá-
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lo a partir da Internet; opção de licenciamento para melhoria 

contínua nas suas características; sempre aberto a sugestões e 

críticas para refinamento de todos os seus aspectos. No Brasil, 

assim como em outros países o NVDA vêm sendo utilizado 

de maneira crescente e a cada dia ganhando novos adeptos. 

Especificamente nos projetos de extensão utilizados na 

UEMG – Unidade de Ituiutaba estamos utilizando o NVDA 

nas aulas para acesso dos alunos à Internet e ele se mostrou 

bastante eficaz. 

 

Educação a distância para deficientes visuais 

 

A educação a distância ampliou as possibilidades de 

acesso ao ensino com características importantes: acesso de 

qualquer lugar e a qualquer tempo, sendo necessários o 

computador e a Internet, além de softwares que possibilitem 

tal acesso. 

Uma parcela da população pode ser explicitamente 

beneficiada com esse tipo de educação, ou seja, os portadores 

de necessidades especiais e mais especificamente no nosso 

estudo, os portadores de deficiência visual. 

Com a educação a distância, o processo pode ser mais 

individualizado, tornando-o mais inclusivo. Com seu ritmo de 

aprendizado sendo respeitado, possibilidades de revisão 

contínua dos conteúdos, tutoria para retirada de dúvidas e 

apontamento dos melhores caminhos essa inclusão se amplia. 

Apesar das grandes potencialidades do ensino à 

distância ainda existem poucas ferramentas que permitem 

com que o deficiente visual possa acessar conteúdos à 

distância, bem como participar de chata, fóruns de discussão, 

fazer tarefas, realizar atividades de avaliação, entre outras. 

Abaixo, destacamos uma ferramenta chamada EASY que faz 
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a interface ou comunicação com o sistema Moodle, que é 

ambiente virtual de aprendizagem mais utilizado no mundo. 

O objetivo principal do sistema EASY é retirar o 

conteúdo existente no ambiente Moodle e repassar esse 

conteúdo ao usuário com deficiência de maneira que ele 

entenda muito bem esse conteúdo. O EASY segue para isso os 

padrões de acessibilidade mundiais definidos pela WCAG –

Web ContentAcessibilityGuidelines ou padrões de 

acessibilidade para conteúdo na WEB (Internet). 

As Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web 

(WCAG) 2.0 foram publicadas em dezembro de 2008 e 

sucederam as diretrizes WCAG 1.0 que foram as primeiras a 

serem especificadas no ano de 1999. Essas diretrizes 

abrangem diversas recomendações com a finalidade de tornar 

o conteúdo da Web mais acessível. Seguir essas diretrizes irá 

tornar o conteúdo acessível a um cada vez maior número de 

pessoas com deficiência, incluindo cegueira e baixa visão, 

surdez e baixa audição, dificuldades de aprendizagem, 

limitações cognitivas, limitações de movimentos, 

incapacidade de fala, fotos sensibilidade, ou seja, 

sensibilidades à luz e também várias combinações destas 

características. Seu conteúdo da Web também ficará mais 

acessível aos usuários em geral ao seguir estas diretrizes. 

Algumas ferramentas foram mapeadas no Moodle para 

o EASY, tais como, Fórum de discussão, perfil do usuário, 

biblioteca, diário de bordo e atividades. O ambiente EASY 

vêm sendo testado nos projetos de extensão na UEMG – 

Unidade de Ituiutaba e possivelmente serão testados com os 

alunos com deficiência visual que já utilizam outros softwares 

como o DOSVOX e o NVDA brevemente. 
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Extensão com deficientes visuais na unidade da UEMG 

em Ituiutaba 

 

A partir do ano de 2012 por iniciativa dos professores 

Márcio Oliveira da Costa e Anderson de Melo Valadão foi 

iniciado um projeto de extensão intitulado “Inclusão Digital 

para portadores de deficiência visual com softwares 

DOSVOX e NVDA”. O projeto fez uma parceria com a escola 

municipal Machado de Assis da cidade de Ituiutaba. 

A parceria foi realizada devido a um grupo de 

professoras na escola que trabalhavam intensivamente no 

laboratório de informática da mesma com deficientes visuais. 

Foram então selecionados oito alunos com baixa visão e perda 

total da visão para participarem do projeto.  

O projeto contava com financiamento da Fundação de 

Amparo à Pesquisa de Minas Gerais a FAPEMIG e pagava 

bolsa de iniciação científica a um aluno do curso de Sistemas 

de Informação, Eduardo Henrique Rosado, que ministrou as 

aulas para os alunos, além de instalar e configurar os 

softwares no laboratório de informática da Universidade onde 

ocorreram as atividades. 

Os alunos receberam treinamento por 6 (seis) meses 

durante o segundo semestre do ano de 2012, durante um dia 

por semana. Eles eram transportados por veículo da 

Universidade, que os buscava e os deixava em casa. O projeto 

foi realizado ainda durante o ano de 2013 com o mesmo aluno 

e em 2014 com aluno do curso de Engenharia da Computação 

da instituição e parceria com a mesma escola. 

No ano de 2015, o projeto não foi realizado e agora no 

ano de 2016 voltamos a realizá-lo com ampliação das vagas 

para escolas estaduais e particulares. O aluno bolsista cursa 

Sistemas de Informação. A ideia é usar além dos sistemas 
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DOSVOX e NVDA também o ambiente Moodle para que os 

alunos deficientes possam ter acesso ao ensino a distância. 

Outro ponto importante dentro do projeto é o desejo e a 

necessidade de envolvimento das empresas da cidade e da 

região para oportunizarem vagas para os deficientes visuais 

que realizaram o treinamento na nossa unidade, dando-lhes 

condições de inserção no mercado de trabalho. A figura 

abaixo mostra os alunos com deficiência parcial ou total da 

visão tendo treinamento nos softwares DOSVOX e NVDA no 

laboratório de informática da UEMG – Unidade de Ituiutaba. 
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Figura 03 – Treinamento dos deficientes visuais no 

Laboratório de Informática 

 
Fonte: do autor 

 

 

Considerações Finais 

 

A deficiência visual, seja ela parcial ou total, não 

impede as pessoas de se tornarem cidadãos inseridos na 

comunidade em que vivem. Eles como todos os demais 

devem também ter direito à educação de qualidade e a 

oportunidades de trabalho, vivendo plenamente. 

Considerando esses aspectos e o perfil da nossa 

instituição que sempre fez inúmeras parcerias com entidades 

da cidade e da região em que está inserida no sentido de 

melhorar a vida das pessoas através do conhecimento, nos 

sentimos na obrigação de desenvolver um projeto como este. 
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O início do mesmo foi difícil pela pouca quantidade de 

recursos, mas o desejo de possibilitar aos deficientes visuais 

condições de melhoria de vida fez o projeto ser implantado e 

crescer. 

Criar um centro de desenvolvimento de tecnologias 

para pessoas portadoras de deficiência visual é um desejo 

futuro, com ampliação das empresas participantes, e além 

disso incluir outros cursos da instituição, além dos cursos de 

Tecnologia da Informação e da Comunicação, para que 

possam contribuir para o enriquecimento e qualidade do 

projeto. 
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