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Meninas empinam pipas? O texto “Estudos culturais na educação física” 

mostra que as aulas dessa disciplina podem ser um espaço para atividades 

que envolvem a cultura corporal e a discussão de temas importantes, como o 

combate ao preconceito. O projeto sobre a pipa mostra que homens e mulheres 

de diferentes idades podem, sim, entrar na mesma brincadeira. 

Nesta edição publicamos dois projetos realizados em escolas do campo: 

“Recriando histórias”, no município de Panambi, RS, e “Tecnologia no campo”, na 

zona rural de Vitória de Santo Antão, MA. Com isso, reafi rmamos nosso propósito 

de valorizar as iniciativas que têm como objetivo oferecer uma educação de 

qualidade aos que vivem no campo.

Para a capa, escolhemos o relato intitulado “Piratas na escola”, que trata 

de questões oportunas, como cultura e consumo na infância. A imagem da 

caveira, presente em roupas, calçados e brinquedos, caiu no gosto dos guris 

de uma escola do interior do Rio Grande do Sul. Esse foi o ponto de partida 

para um trabalho que rendeu animadas rodas de conversas, músicas, danças, 

brincadeiras e aprendizados de matemática e língua portuguesa.

Nesta última edição de 2015, a Revista do Professor completa 30 anos de 

publicação ininterrupta. Com a missão de compartilhar refl exões, projetos e 

atividades de sala de aula, a revista busca a troca de saberes e experiências entre 

docentes da educação básica de diversas regiões do País. Nosso agradecimento 

especial aos professores que nos enviam os relatos de seus trabalhos. Vocês são 

fundamentais para que possamos tecer uma rede de colaboração que inspira 

profi ssionais a fazer da escola um espaço de 

aprendizagem e vivências importantes para a 

formação de nossas crianças e jovens. 

Boa leitura!
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Nosso agradecimento

Rosangela Guerra

Editora-geral
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“Quero agradecer o cuidado e a acolhida com que 
a equipe da Revista do Professor recebeu nosso 
relato. Estou feliz com o resultado e vou aguardar 
a chegada das revistas impressas. Faremos uma 
roda de conversa com os professores e os alunos da 
escola para que essa ideia seja replicada e sirva de 
inspiração para novas práticas.” 
Adriana Cristina Furtado da Silva Idalino, autora do 
artigo O Romantismo no bordado, publicado na edição 
123, Porto Grande, AP.

“Quero parabenizar a revista pela qualidade na edição 
do meu texto “Vida de Abelha”, tanto na originalidade 
quanto na clareza e organização. Encaminhei a revista 
à equipe pedagógica da 36ª CRE de Ijuí, RS, onde foi 
muito apreciada e elogiada. Meu trabalho foi incluído 
como relato de experiência em forma de mini-curso 
num seminário das escolas do campo”. 
Jocimar Bronzatti, autora do texto “Vida de Abelha”, 
publicado na edição 120, Panambi, RS. 

Caro leitor,
Abrimos espaço para receber seus comentários e 
sugestões. Esperamos sua mensagem para a próxima 
edição da Revista do Professor.

MENSAGEM DO LEITOR

@  POR E-MAIL

“li na Revista do Professor 124 o texto ‘A escritora que 
faz as crianças amarem os livros’. Meu primeiro contato 
com a obra de Ruth Rocha foi em 2004, ao ler Marcelo, 

marmelo, martelo e outras histórias para meus alunos 
do pré-escolar. A partir daí comecei a ler outros livros 
dessa autora paulista. Sensacional! Costumo ler para 
meus alunos os livros Faca sem ponta galinha sem pé, 
Historinhas malcriadas, O piquenique do Catapimba e O 

reizinho mandão. Excelentes”. 
Emanuel Lima, da Secretaria de Educação de 
Taguatinga, DF.

“Muito emocionadas, lemos o artigo pronto na revista. 
A experiência vivenciada nesta parceria não tem preço! 
Enfrentamos muitas difi culdades para concretizar 
nosso objetivo e só não desistimos pelo empenho e 
crédito de vocês no registro de nossa experiência! 
É sempre bom poder socializar uma prática que nos 
trouxe resultados positivos. Fica, para nós, a certeza 
de que contamos com profi ssionais, na área editorial, 
envolvidos em disseminar práticas, contribuindo para 
o aprimoramento de quem escreve e motivando a 
divulgação de experiências de outros profi ssionais.”
Regina Mírian Silva Bruno e Cláudia Márcia Marques 
Ribeiro, autoras do texto Leitura na infância, publicado 
na edição 123, Belo Horizonte, MG.

Il
u

s
tr

a
ç
ã
o
: 
B

ru
n

a
 A

s
s
is

 B
ra

s
il



5Revista do Professor v. 31 · n. 124 · out./nov./dez. 2015

ENTREVISTA

Entrevista concedida a Fernanda Santos

Mayrce Terezinha da Silva Freitas

Educação com 
foco na criança
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s Unidades Municipais de Educação Infantil (UMEIs) em Belo Horizonte, MG, inauguradas em 2004, 

são hoje referência no Brasil e no exterior. Do projeto arquitetônico ao currículo, tudo foi pensado tendo 

a criança como foco, o que, segundo a gerente de coordenação da educação infantil da Secretaria 

Municipal de Educação (SMED), Mayrce Terezinha da Silva Freitas, é o grande diferencial do projeto. 

Murais, espelhos, pias, filtro de água, vaso sanitário, descarga etc. foram instalados na altura da criança para 

assegurar sua autonomia. O trabalho desenvolvido no dia a dia tem como suporte o documento Proposições 

Curriculares para a Educação Infantil, elaborado em conjunto por professores, gerência de educação infantil da 

SMED e assessores contratados. Há 31 anos trabalhando na educação infantil na Rede Municipal de Ensino, 

Mayrce fala com orgulho do processo que, segundo ela, transformou a educação infantil em Belo Horizonte. 

“Vim de um tempo em que se fazia um ‘puxadinho’ nas escolas para atender as crianças da educação infantil. 

Houve um grande avanço. Estamos fazendo história na nossa cidade”, diz. 

A
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ENTREVISTA

na, prevendo o que poderia contribuir para favorecer 

o seu desenvolvimento integral. Como faz parte do 

projeto pedagógico, o espaço é também educativo 

e, por si só, tem que provocar e promover estímu-

los que façam com que a criança consiga construir 

conhecimento ao interagir de forma autônoma nesse 

ambiente. Para promover essa independência, fi cam 

na altura das crianças: estantes, murais, quadros, 

espelhos, pia, porta-sabonete, papel-toalha, vaso 

sanitário, descarga, fi ltro 

de água, mesas e cadeiras 

do refeitório etc. As portas 

e janelas têm vidros para 

que meninos e meninas 

possam ver a área externa 

da instituição. São usadas 

grades em vez de muros, 

o que permite ver a comu-

nidade do entorno. 

Professores, diretores 

e coordenadores plane-

jam a utilização do espa-

ço na tentativa de ofere-

cer os estímulos para o 

desenvolvimento infantil. 

Na hora das refeições, a 

professora planeja esse 

momento de forma que as 

crianças entendam a ne-

cessidade da higiene pessoal e aprendam a utilizar o 

sabonete líquido, o papel-toalha etc. Quando forem 

sozinhas ao banheiro, elas terão condições de fazer 

isso com autonomia porque o projeto arquitetônico 

foi pensado em função delas.

Ao serem ocupadas, as UMEIs ganham o toque 

especial dos diretores, coordenadores e professo-

res, que organizam os espaços de forma singular. 

Eles constroem, junto com as turmas, móbiles, mu-

rais, cortinas, toalhas de mesa, jogos com sucatas, 

objetos de estimulação com sons, cheiros, cores 

diversas. Assim, materializam, de forma perceptível, 

Qual é o público atendido pelas UMEIs?
Atualmente, são atendidas nas UMEIs 29.440 

crianças de 0 a 5 anos de idade. Nosso objetivo é 

fazer uma ação afi rmativa na educação infantil, ou 

seja, dar maior chance àquelas que nunca tiveram 

a oportunidade de ter acesso a uma educação de 

qualidade. Por isso, a matrícula é compulsória para 

todas as crianças com defi ciência comprovada; que 

estejam sob medida de proteção; sejam exploradas 

na mendicância ou no tra-

balho infantil; que tenham 

sido violentadas sexual-

mente; que estejam cor-

rendo risco de morte e es-

tão abrigadas; sejam fi lhas 

de adolescentes infratores 

que cumprem medidas 

socioeducativas. Do res-

tante das vagas, 70% são 

destinadas ao público ins-

crito em situação de vul-

nerabilidade social. Quem 

defi ne essa vulnerabilida-

de é o Núcleo Intersetorial 

Regional (NIR), composto 

pelas secretarias munici-

pais de Políticas Sociais, 

de Assistência Social, de 

Saúde e de Educação, por 

meio do cruzamento dos dados dos seus programas. 

Crianças cujas famílias residem ou trabalham no 

raio de até um quilômetro da instituição participam 

de um sorteio de 10% das vagas, e os outros 20% 

são destinadas a um sorteio para o público geral. 

O projeto arquitetônico é uma característica que 
chama a atenção nas UMEIs. Qual a importância do 
espaço na educação de crianças? 

O projeto arquitetônico das UMEIs foi pensado 

por arquitetos, engenheiros e pedagogos na lógica 

de atendimento das necessidades da criança peque-

O projeto arquitetônico 

das UMEIs

foi pensado 

por arquitetos, 

engenheiros e pedagogos 

na lógica de 

atendimento das 

necessidades da 

criança pequena
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as concepções que colocam a criança como foco, 

demonstrando a maneira de enxergá-la em suas po-

tencialidades e necessidades. Entretanto, ainda sen-

timos a necessidade de fazer algumas modifi cações 

no projeto.

Que modificações foram feitas?
Apesar de ter a criança como foco, o projeto ar-

quitetônico foi criado a partir da lógica do adulto. 

Quando as crianças ocu-

param os espaços, per-

cebemos que precisavam 

de outras especificidades 

nas quais o adulto não 

tinha pensado. Por isso 

foram retiradas as portas 

dos armários para facilitar 

o acesso aos materiais e, 

na entrada de algumas 

salas, há meias-portas 

para garantir maior ven-

tilação e segurança da 

turma. 

Quando foram inaugu-

radas as primeiras UMEIs, 

ainda não tínhamos expe-

riência no atendimento a 

crianças de 0 a 2 anos de 

idade. Para atender essa 

faixa etária, ampliamos o berçário, alteramos a lo-

calização do fraldário e sua ligação com as salas de 

sono e de estimulação. 

Outra inovação efetivada em algumas UMEIs foi a 

substituição dos berços por caminhas. Percebemos 

que o berço é necessário por um período pequeno 

e acaba ocupando um espaço grande da área de 

sono. Além disso, ele limita muito a criança. Já as 

caminhas proporcionam mais autonomia, pois per-

mitem que os bebês que já estão engatinhando ou 

andando acordem e tenham autonomia para se le-

vantar e se deslocar. 

Como foi definido o currículo das UMEIs?

No início, nossa base era o Referencial Curricular 

Nacional para a Educação Infantil (RCNEI). O docu-

mento é amplo, no entanto, não trata das especifici-

dades de Belo Horizonte, e sentimos a necessidade 

de ter algo mais próximo de nossa realidade. Então, 

em 2007, começamos as discussões para a elabora-

ção das Proposições Curriculares para a Educação 

Infantil, voltadas para o nosso contexto. As profes-

soras compartilhavam no 

grupo suas experiências, 

que foram articuladas às 

teorias que fundamen-

tam a nossa prática. Por 

meio da racionalização 

das práticas, pudemos 

responder às seguintes 

questões, entre outras: 

Que criança é essa que 

atendemos em Belo Hori-

zonte? De que ela gosta? 

De que ela precisa? Qual 

é sua rotina? O que nós 

oferecemos a ela? Quais 

são os fazeres e saberes 

da educação infantil? 

Num segundo momen-

to, contratamos assessores 

que, por meio de cursos e 

ofi cinas, nos ajudaram a aprofundar nas linguagens e 

eixos estruturadores que seriam trabalhados com as 

crianças. Em 2009, lançamos o documento preliminar, 

distribuído para todas as creches, escolas que atendem 

a educação infantil e UMEIs. Em 2010, ele foi repassa-

do a universidades, a pesquisadores e aos assessores 

que trabalharam conosco para que pudessem nos dar 

suas contribuições e dialogar com os profi ssionais da 

educação infantil, com os próprios núcleos da SMED 

e demais interlocutores interessados. Isso possibilitou 

aprofundar as discussões e enriquecer o documento 

na perspectiva do nosso atendimento. Foi então que 

Uma inovação 

efetivada em algumas 

UMEIs foi a 

substituição do berço

 pela caminha.

 O berço limita a criança 

e a caminha 

proporciona 

mais autonomia 
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incorporamos as Diretrizes Curriculares Nacionais para 

a Educação Infantil, publicadas após a entrega do do-

cumento preliminar. 

As Proposições Curriculares para a Educação Infan-

til trazem os eixos estruturadores (Interações, Brincar, 

Cultura-sociedade-natureza) e as linguagens (musical, 

corporal, matemática, oral, escrita, plástica visual, digital) 

que são a referência para o professor planejar suas ati-

vidades. O foco é a crian-

ça, e não o conteúdo ou 

o objetivo. É preciso iden-

tifi car as habilidades que a 

criança já construiu e po-

tencializá-las, ampliá-las. 

O documento aponta 

princípios que norteiam 

as práticas na educação 

infantil. O “cuidar educan-

do e o educar cuidando” 

e a intencionalidade pe-

dagógica são dois desses 

princípios. Ensinar a comer 

com talheres, vestir-se, to-

mar banho, amarrar os ca-

darços do sapato e todos 

os outros cuidados do dia 

a dia, portanto, fazem par-

te do nosso currículo. 

Como os professores são preparados para o 
“cuidar” e o “educar”, que são a base do trabalho 
na educação infantil?

Para trabalhar em uma UMEI, é preciso ter, no mínimo, 

o ensino médio, modalidade Normal. Entretanto, cerca 

de 80% de nossos professores estão cursando ou já são 

graduados no ensino superior. Diante da complexidade 

desse atendimento, os professores têm consciência da 

necessidade de investir em sua formação para dar conta 

dos desafi os de se trabalhar com crianças pequenas.

Por isso, temos feito parcerias com o governo federal 

e com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Já 

foram oferecidos diversos cursos, como “Infâncias e Arte”, 

“Aperfeiçoamento de Currículo e Proposta Pedagógica na 

Educação Infantil”, “Especialização em Docência na Edu-

cação Infantil” e “Música”. Já foram oferecidos diversos 

cursos, como “Infâncias e Arte”, “Aperfeiçoamento de 

Currículo e Proposta Pedagógica na Educação Infantil”, 

“Especialização em Docência na Educação Infantil” e “Mú-

sica”. Há, ainda, o Curso de Especialização em Formação 

de Educadores para Edu-

cação Básica (LASEB), 

oferecido pela UFMG, que 

forma professores da edu-

cação básica, no nível de 

especialização lato sensu. 

Tivemos quatro turmas de 

educação infantil, forman-

do 157 professoras. A Ge-

rência de Coordenação da 

Educação Infantil (GECE-

DI), da SMED, oferece al-

gumas formações a partir 

da identifi cação de temas 

que necessitam ser apro-

fundados para a imple-

mentação do documento 

Proposições Curriculares 

para a Educação Infantil. 

Estamos no quarto ano do 

curso “Linguagem Digital 

I”, no terceiro ano do “Linguagem Digital II”, no segundo 

ano da formação em “Leitura, Escrita e Oralidade na Edu-

cação Infantil”, da formação em “Avaliação na Educação 

Infantil” e do curso “Sexualidade e Relações de Gênero na 

Educação Infantil”.

Este ano foi realizado o “XXI Seminário Infância na 

Ciranda da Educação”, destinado a todas as institui-

ções que atuam com a educação infantil no Sistema 

Municipal de Ensino de Belo Horizonte. Nesse evento, 

além de palestras, foram oferecidos relatos de experi-

ências exitosas relativas ao tema escolhido, que são 

mediados por profi ssionais e posteriormente publica-

As Proposições 

Curriculares para a 

Educação Infantil 

aponta princípios, 

como o 

“cuidar educando e o 

educar cuidando” 

e a intencionalidade 

pedagógica
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dos. O documento Proposições Curriculares Volume I 

já foi disponibilizado para todas as escolas, UMEIs e 

creches conveniadas com a Prefeitura. O Volume II foi 

disponibilizado em CD. E o Volume III está em processo 

de reescrita. A proposta da GECEDI é que cada profes-

sor tenha o seu documento, por entendermos que esse 

material deve ser de uso pessoal, para poder ser mar-

cado, revisto e consultado quando ele necessitar, para 

planejar suas atividades.

 

Esse trabalho de formação 

é também realizado pelas 

próprias UMEIs, não é?

Temos o Projeto de 

Ação Pedagógica, que des-

tina verba para ser utilizada 

conforme a necessidade de 

formação de cada UMEI ou 

escola da Rede Municipal 

de Ensino. Esse dinheiro 

pode fi nanciar assessorias 

especializadas para dialo-

gar sobre as práticas em 

cada instituição ou cursos 

de formação de profes-

sores. Há também outras 

ações de formação ofere-

cidas pela SMED. Ficamos 

atentos para perceber qual 

eixo ou linguagem tem trazi-

do mais desafi os para os professores e exigido maior apro-

fundamento. Mas sabemos que somente a teoria não dá 

conta da prática. Por isso, há muita troca de saberes entre 

os professores e entre os docentes e a direção e coorde-

nação das UMEIs. Dentro da jornada de 4h30min diárias, 

1h30min são destinadas ao tempo extraclasse. Nesse mo-

mento, os coordenadores dialogam com os professores 

sobre os desafi os encontrados em cada turma, são rea-

lizados estudos individuais ou em grupos do documento 

Proposições, além do aprimoramento dos planejamentos 

ou investimento em estudos e pesquisas.

Como são escolhidos livros e brinquedos das 
UMEIs? Há um padrão para todas as instituições? 

Sempre que uma UMEI é inaugurada, recebe uma 

verba para o “enxoval”, uma lista de materiais básicos 

que todas as instituições precisam ter. Fazemos uma 

reunião com a direção e a coordenação, apresentamos 

a lista e oferecemos orientações para a compra. É pre-

ciso, por exemplo, que sejam comprados brinquedos 

para todas as turmas, que 

as bonecas representem 

diferentes etnias, que os 

livros de literatura também 

contemplem a questão da 

diversidade, da defi ciên-

cia. Desde que siga os trâ-

mites legais, a direção tem 

autonomia, e, dessa for-

ma, as compras são indi-

vidualizadas. Assim, cada 

UMEI tem características 

do grupo que a ocupa, 

tem identidade própria. 

Além dos materiais, as 

crianças recebem um kit 

pedagógico, que podem 

levar para casa, com mo-

chila, agenda, brinquedos, 

livros de literatura infantil 

de boa qualidade, cader-

no sem pauta, lápis de cor, 

“gizão” de cera e lápis de escrever específi cos para as 

faixas etárias da educação infantil. Para as maiores de 3 

anos de idade, fornecemos, ainda, mochila, tênis, meias 

e conjuntos de uniformes para o tempo de calor e de frio. 

Como se dá a relação entre as famílias das crianças 

e as UMEIs?

Sempre digo que a relação família-escola é tão im-

portante que teve que ser explicitada em lei. A Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) afi r-

ma que a educação infantil é complementar à ação da 

A UMEI 

recebe uma verba 

para compra de 

livros e brinquedos. 

Os livros de literatura 

devem contemplar

questões como 

diversidade, 

defi ciência etc.
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família e da comunidade. Não se concebe uma edu-

cação infantil sem essa integração. Todas as crian-

ças matriculadas nas instituições de educação infantil 

da Rede Municipal de Ensino ou da rede conveniada 

recebem uma agenda, que funciona como um canal 

direto de comunicação entre a família e a escola. Nela 

são anotadas todas as ações realizadas no dia e as 

eventualidades (se a criança comeu tudo, o que ela 

rejeitou etc.). As famílias também podem registrar na 

agenda dúvidas e informa-

ções sobre os fi lhos. Além 

disso, são incentivadas a 

participar de projetos em 

conjunto com as crianças 

ao longo do ano, de fes-

tividades e da ocupação 

do espaço nas UMEIs. As 

crianças são recebidas e 

entregues pelos pais nas 

salas de atividades, o que 

permite uma interação 

constante entre escola e 

família. No início do ano 

letivo, é realizada uma en-

trevista, quando a fi cha de 

anamnese é preenchida 

com informações impor-

tantes sobre a criança e a 

família. São feitas também 

avaliações da gestão, dos eventos e dos projetos, 

além das assembleias para prestação de contas.

E como é para as crianças essa interação das 
famílias com a escola?

Elas fi cam muito orgulhosas quando veem a mãe, o 

pai, os avós indo até a escola para ler um livro, contar 

uma história, ensinar uma brincadeira ou uma recei-

ta culinária. Isso é muito importante, pois as crianças 

veem o valor dos saberes de sua família, já que, em 

geral, a escola é considerada a única detentora de co-

nhecimento. Por exemplo: algumas mães relatam que 

às vezes estão falando sobre determinado assunto, e 

o fi lho retruca, dizendo que está errado, que quem 

sabe sobre aquilo é a professora. Então, a interação 

faz com que a criança perceba que sua família de-

tém saberes importantes e que isso pode ser passado 

para outras famílias, outras crianças e também para 

os professores. 

Há algum tipo de trabalho que visa à transição da 
educação infantil para o 
ensino fundamental?

É muito importante que 

a educação infantil estabe-

leça relação com o ensino 

fundamental, pois precisa-

mos pensar numa educa-

ção que tenha como pers-

pectiva essa continuidade. 

Por isso, foi iniciado, no ano 

passado, um movimento 

para articular institucional-

mente esse processo, co-

ordenado pela SMED. Após 

algumas reuniões para es-

cuta das experiências dos 

representantes das duas 

etapas, foi elaborado um 

documento orientador do 

período de adaptação para 

o primeiro ciclo do ensino fundamental. O objetivo é re-

fl etir sobre essa transição e auxiliar as escolas para que 

organizem seus espaços de modo a acolher a criança, 

fazendo com que ela se reconheça nesse ambiente 

e perceba a continuidade do seu processo de cons-

trução de conhecimento formal, iniciado na educação 

infantil. É importante assegurar que o diálogo com a 

criança tenha continuidade no ensino fundamental, que 

ela siga sendo escutada, sendo o foco da prática pe-

dagógica. Estamos trabalhando na perspectiva do diá-

logo: o ensino fundamental nos escuta e nós, da edu-

cação infantil, escutamos o ensino fundamental. Assim, 

Estamos 

trabalhando na 

perspectiva do diálogo. 

Assim, o 

ensino fundamental 

nos escuta e nós, 

da educação infantil, 

escutamos o 

ensino fundamental
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vamos construindo esse processo de transição e de 

continuidade, sem haver ruptura e sentimento de não 

pertencimento entre uma etapa e outra. Para isso esta-

mos revendo práticas tanto na educação infantil quanto 

no ensino fundamental. 

Você pode dar exemplos do que está sendo revisto?
Há algum tempo já não são realizadas formaturas 

na educação infantil. Abolimos a figura do orador, 

o diploma, os ensaios en-

tediantes para apresen-

tações com roupas de 

gala e realizamos outras 

atividades, como uma 

festa de despedida, blu-

sas com fotos da turma. 

Fazemos excursões com 

as crianças da educação 

infantil em escolas do en-

sino fundamental. Meni-

nos e meninas do primei-

ro ciclo fazem visitas às 

UMEIs e conversam com 

as turmas sobre suas ex-

periências no ensino fun-

damental.

Apostamos em ações 

com “a cara” da educa-

ção infantil, na lógica de 

uma educação que faz parte do ciclo da infância, que 

abarca as crianças de 0 até 8 anos de idade, com 

suas especifi cidades, na perspectiva da continuidade 

do processo de desenvolvimento e aprendizagem. Te-

mos também tentado fazer discussões com os pro-

fessores coordenadores do ensino fundamental sobre 

a educação infantil da Rede Municipal de Ensino, em 

que procuramos mostrar o trabalho realizado, o foco 

das nossas ações e também para conhecer o que é 

feito no ensino fundamental. Ainda temos muito a dis-

cutir, construir, articular, porém, os primeiros passos 

já foram dados.

Gostaria que você nos contasse como é a política 
da educação infantil da SMED com as outras 
secretarias municipais.

A política de educação infantil foi concebida de forma 

intersetorial. A instituição é um espaço pedagógico, e não 

queremos transformá-la em espaço que não seja da edu-

cação. Mas precisamos dialogar com instituições ligadas 

à assistência social, à saúde e à nutrição. Temos um do-

cumento que foi elaborado em conjunto com a Secretaria 

Municipal de Saúde (SMS), 

por exemplo, que orienta 

como cuidar do educando, 

tendo a saúde como um dos 

componentes do currículo 

da educação infantil, sem 

transformar a instituição em 

um hospital. Se uma criança 

manifesta alguma doença, 

por exemplo, imediatamente 

é feito contato com a SMS 

que, por sua vez, entra em 

contato com o centro de 

saúde, que nos orienta so-

bre a melhor forma de agir. 

Também temos um docu-

mento orientador elaborado 

junto com a Secretaria Muni-

cipal Adjunta de Segurança 

Alimentar e Nutricional, que 

mostra como promover uma alimentação saudável sem, 

contudo, transformar a cozinha e o refeitório da escola ou 

da UMEI em um restaurante. Esse diálogo entre as secre-

tarias é constante para garantir que a criança seja atendi-

da em todas as suas especifi cidades.

Nem todas as crianças são atendidas nas UMEIs, 
não é? Quais são os formatos de atendimento à 
criança pequena em Belo Horizonte?

Atualmente, são vários os formatos de atendimen-

to. São 115 UMEIs; 13 escolas municipais de educa-

ção infantil; 16 escolas de ensino fundamental com 

Fazemos excursões

 com as crianças da 

educação infantil em 

escolas do

 ensino fundamental. 

Meninos e meninas 

do primeiro ciclo

 fazem visitas 

às UMEIs
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turmas de educação infantil; 192 creches convenia-

das com a Prefeitura de Belo Horizonte. No total, são 

atendidas 57.672 crianças. O acompanhamento pe-

dagógico, os materiais de referência, o kit pedagógi-

co, a alimentação etc. são oferecidos tanto na rede 

própria quanto na rede conveniada. 

Qual é o principal avanço da UMEIs nesses 11 anos?
O principal avanço é ter se transformado em um 

Projeto Sustentador de 

Governo. Isso signifi ca re-

ceber prioridade, ser um 

empreendimento que mo-

biliza recursos fi nanceiros 

e humanos, capaz de tor-

nar possíveis as transfor-

mações e o desenvolvi-

mento da nossa cidade. É 

a primeira vez que a edu-

cação infantil tem essa po-

sição em Belo Horizonte, 

cidade que apresenta um 

défi cit histórico no atendi-

mento a esse segmento. 

Ter a criança como foco de 

todo o processo educativo 

é um avanço do ponto de 

vista das práticas dentro 

das instituições. Ainda é 

difícil para muitas pessoas 

entenderem que a criança é competente, que temos 

que escutá-la, que ela tem o que dizer. Vivemos esse 

processo de reconstrução de um saber, de uma con-

cepção. Estamos fazendo história em nossa cidade!

Como é fazer parte de um projeto tido como 
referência?

Para mim é a realização de um sonho e a concre-

tização de muita luta. Estou na educação infantil na 

Rede Municipal de Ensino há 31 anos. Vim de um tem-

po em que se fazia um ‘puxadinho’ nas escolas para 

atender às crianças da educação infantil. As bolas 

de futebol, vôlei e de basquete que eram mandadas 

para o ensino médio eram enviadas também para a 

educação infantil. A merenda que os adolescentes co-

miam era a mesma preparada para as crianças. Não 

tínhamos alimentação ou materiais pensados para a 

educação infantil. Hoje somos referência não só em 

Minas Gerais, mas no Brasil e no mundo. Recebemos, 

frequentemente, representantes de secretarias de 

educação de municípios 

de várias regiões brasilei-

ras e comissões de ou-

tros países, como França, 

Itália, EUA, Moçambique, 

Canadá, interessados em 

conhecer a nossa política, 

o trabalho que desenvolve-

mos aqui, querendo cópias 

de nosso projeto arquitetô-

nico e pedagógico. Temos 

muito orgulho de ter sido 

referência e participado do 

processo para elaboração 

dos Parâmetros Nacionais 

de Qualidade para a Edu-

cação Infantil e Parâmetros 

Básicos de Infraestrutu-

ra para as Instituições de 

Educação Infantil, do Mi-

nistério da Educação.

Outro orgulho foi ter coordenado o movimento 

para sistematização e aprimoramento das Proposi-

ções Curriculares para a Educação Infantil, escrito 

a muitas mãos, que revelam a riqueza de todo o 

trabalho desenvolvido em Belo Horizonte. Eu me 

sinto muito honrada em trabalhar com profissionais 

tão dedicados e comprometidos, que não medem 

esforços para que projetos e inovações sejam im-

plementados em prol da criança pequena. Fomos 

construindo tudo isso por meio de muito diálogo, de 

muita ação propositiva. 

É a primeira vez 

que a educação infantil 

tem essa posição 

em Belo Horizonte. 

Ter a criança 

como foco de todo 

o processo educativo 

é um grande

 avanço
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Turminha do 2º período e sua professora

Depois de ler um livro sobre monstros, crianças do 
2º período vivenciaram a criação coletiva de um livro.

Com textos e imagens, mostram que esses seres 
imaginários podem também ser bons

Cláudia A. de Oliveira Bertoldo *
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Dia a dia de leitura
Observando o comportamento de meninos e meni-

nas, fica evidente sua capacidade de inventar histórias, 

por isso a importância de oferecer a eles a oportunida-

de de expressarem suas ideias. A professora Ana Ca-

rolina Araújo Vieira, do Centro Integrado Andreia Aze-

vedo – CÉIA, em Belo Horizonte, MG, proporcionou à 

sua turma de 2º período uma viagem pela imaginação, 

“uma aventura”, levando os alunos a atuarem como 

agentes e sujeitos ativos de uma história.

O primeiro passo foi o desenvolvimento de uma 

atividade semanal de leitura visando estimular esse 

hábito. Toda quinta-feira, a professora selecionava al-

guns livros do acervo da sala de aula e convidava cada 

criança a escolher um e levar para casa. Com a ajuda 

da família, meninos e meninas deveriam conhecer a 

história do livro escolhido e, depois, recontá-la para os 

colegas na terça-feira. Nesse dia, apenas alguns alunos 

eram escolhidos para o reconto, por meio de um sor-

teio. Assim, ninguém saberia de antemão quem seria 

o sorteado, mas todos deveriam ler os livros. Isso lhes 

deu também a oportunidade de exercitar a paciência, 

pois tiveram que aprender a esperar a sua vez.

 A professora percebeu que, semana a semana, o 

interesse da turma pelo universo da literatura infantil au-

mentava. O vocabulário se ampliava, e as crianças pre-

cisavam menos de sua ajuda na hora de recontar as his-

V  ocê já se imaginou calçando um sapatinho de 

cristal e levando doces à casa da vovó? Um dia 

viu o patinho feio e o achou bonito? Já quis 

casar com uma princesa ou ser beijada por um príncipe?

Muitos de nós já viajamos até o Sítio do Picapau 

Amarelo e conversamos com o Pedrinho, a Narizinho 

e concordamos com várias ideias mirabolantes da bo-

neca Emília, que está sempre refletindo sobre o que 

acontece ao seu redor e falando aquilo que lhe é con-

veniente. Vivemos muitos momentos mágicos ao ler ou 

ouvir uma história.

A literatura infantil inspira e instiga a curiosidade 

do pequeno leitor, suscitando o imaginário. Ler e ou-

vir histórias é descobrir a passagem para um mundo 

não só de fantasias, mas também de realidades, e vi-

venciar experiências em diferentes momentos. Como 

escreve Abramovich (1991, p. 17): “É uma possibilida-

de de descobrir o mundo imenso dos conflitos, dos 

impasses, das soluções que todos vivemos e atra-

vessamos”. Nesse processo, ler e ouvir histórias tem 

uma importância que vai além do prazer: serve para 

a efetiva iniciação das crianças na construção da lin-

guagem, das ideias, dos valores e dos sentimentos 

que as ajudarão em sua formação como pessoa. Se-

gundo Malamut (1990):

Lidas ou contadas as estórias constituem-se em 

generoso processo educativo, pois ensinam recre-

ando, dando à criança os estímulos e motivações 

apropriadas para satisfazer suas tendências, seus 

interesses, suas necessidades, seus desejos, sua 

sensibilidade (p. 6).

O gosto pela leitura vem de um processo que se 

inicia no lar. Mesmo antes de aprender a ler, a criança 

já aprecia o valor sonoro das palavras. Aprende-se a 

gostar do livro pelo afeto, quando a mãe canta ao em-

balar o berço, ou narra histórias que ouviu dos avós. “É 

tão importante o papel de quem convive com a criança, 

pois é, sobretudo, através do afeto que a criança se 

desenvolve e aprende” (SILVA, 1994, p. 12). 

Dia de autógrafos
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sem em casa e que supostamente pudessem solucio-

nar as dúvidas em questão. No entanto, as crianças 

perceberam que os livros não traziam respostas aos 

questionamentos que fi zeram. 

Pequenos autores
Após um tempo observando as crianças durante as 

leituras semanais, Ana Carolina notou que a conversa 

sempre voltava para a história de monstros. Assim, ela 

disse à turma que tinha encontrado uma forma de res-

ponder às perguntas e dúvidas sobre os monstros. A 

euforia tomou conta da sala, pois todos queriam saber. 

Quando a professora propôs que escrevessem um li-

vro, as crianças logo pensaram que fi cariam famosas 

tórias. Assim, além do livro que era levado toda semana, 

criou-se o hábito de ler um outro diariamente, durante a 

aula. O “ajudante do dia” era quem escolhia a obra. 

Certa vez, após a leitura de Como reconhecer um 

monstro (Gustavo Roldán/Jujuba Editora), uma das 

crianças demonstrou tristeza e medo. Os questiona-

mentos dela foram muitos: “Todos os monstros são 

maus?”; “Será que alguém já escreveu um livro de 

monstro bom?”; “De onde vêm os livros?”; “Como se 

escreve um livro?”. 

Para esclarecer as questões, professora e alunos 

realizaram uma pesquisa na internet. Não satisfeito 

com o resultado encontrado, o grupo, orientado pela 

professora, deveria trazer para a sala livros que tives-

Produção e lançamento do livro
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e ganhariam muito dinheiro. A conversa se estendeu, 

e a professora explicou-lhes que seriam escritores es-

peciais, mas que não venderiam os exemplares. Cada 

uma teria um livro, e a turma poderia contar a história 

para as outras crianças da escola.  

Como ainda precisavam de auxílio para escrever 

e organizar as ideias, a professora propôs que o livro 

fosse feito coletivamente. O planejamento foi primordial 

para concretizar o projeto. Ana Carolina elaborou um 

cronograma para a realização de cada etapa, mostrou-

lhes como fazer as ilustrações, produzir a capa etc. 

O ponto de partida foi uma visita à biblioteca da es-

cola. O contato com diferentes livros fascinou as crian-

ças. Após a visita, a professora realizou uma roda de 

conversa e propôs que fizessem uma análise mais deta-

lhada em alguns livros. Aqueles livros vindos de casa no 

momento da pesquisa também puderam ser observa-

dos (formato, capa, contracapa, agradecimentos, dedi-

catórias etc.). Foram analisados cerca de 20 livros, agru-

pados de acordo com o gênero, o formato e o material. 

A partir daí, iniciou-se a escrita do livro: as crian-

ças iam criando a história oralmente e a professora 

a escrevia. O título escolhido foi: O monstrinho que 

era bom. Em seguida, Ana Carolina dividiu o texto e 

entregou uma parte a cada uma das crianças para 

que fosse ilustrado. Como surgiram vários monstri-

nhos, era preciso escolher um, o que foi feito por 

meio de uma votação. Depois de um mês de tra-

balho diário, o tão sonhado livro deixou de ser um 

projeto e se tornou real. 

O lançamento do livro O monstrinho que era bom 

ocorreu no auditório da escola, com direito a sessão 

de autógrafos e com a presença dos pais das crianças. 

Foi montado um minissalão de beleza, onde a garotada 

se preparou para uma tarde especial. O auditório tam-

bém foi decorado para o momento. Um mural expu-

nha trechos do livro e, em um varal, foram penduradas 

fotos das crianças executando as diversas etapas do 

processo de criação. Havia cadeiras para os convida-

dos e uma mesa para que cada criança autografasse o 

exemplar que seria entregue à família. 

Além das 16 cópias do livro destinadas às famílias dos 

“escritores”, outras quatro foram encaminhadas à direção 

da escola, à biblioteca, à professora e à paraninfa da turma. 

Foi um dia de grande emoção para os alunos do 2º perío-

do. Orgulhosos, mostraram aos seus familiares algo cons-

truído por eles. Quem vivenciou todo o processo ou esteve 

presente pôde ver como os olhinhos brilhavam, demons-

trando a alegria e a satisfação que aquele dia oferecia. 

Os pais ficaram muito emocionados e parabeniza-

ram a professora pela iniciativa. Eles contaram que ja-

mais imaginaram ver algo tão interessante produzido 

por crianças de apenas 5 anos de idade. Disseram tam-

bém que, naquele momento, puderam compreender a 

ansiedade e a empolgação com que os filhos falavam 

do projeto do livro quando chegavam em casa. Após o 

lançamento “oficial”, o livro O Monstrinho que era bom 

passou a fazer parte do acervo da biblioteca da escola.

O projeto aqui relatado faz parte da “Ciranda da 

leitura”, uma ação do CÉIA para que o prazer e o gosto 

pela leitura estejam presentes na vida das crianças 

para sempre.

* Cláudia A. de Oliveira Bertoldo é graduada em Normal Superior e 
coordenadora pedagógica do Centro Integrado Andreia Azevedo 
(CÉIA), Belo Horizonte, MG.
claudia.bertoldo@ig.com.br
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Clarisse H. Stürmer *
Adroaldo Stürmer ** 

Piratas na escola
A imagem da caveira, presente em roupas, calçados e 

brinquedos, caiu no gosto dos guris de uma escola do interior 
do Rio Grande do Sul. Esse foi o ponto de partida para um 

projeto que rendeu rodas de conversas e atividades envolvendo 
música, dança, matemática, linguagem oral e escrita
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ão é de hoje que o mercado tem se vol-

tado para o mundo da infância, influen-

ciando o modo de brincar, vestir, comer 

e pensar de meninos e meninas. A mídia traz 

para o dia a dia da garotada marcas e símbolos 

que atraem, despertam o interesse e o desejo 

do consumo. Em seus estudos, Hall (2005) aler-

ta que, quanto mais novas as gerações, maior 

é a influência dos meios de comunicação. A in-

dústria considera as crianças como pequenas 

consumidoras, capazes de selecionar produtos 

e de manifestar a vontade de tê-los por inúmeros 

motivos: saciar um desejo imediato e pertencer a 

um grupo que tem o mesmo hábito de consumo.

  Compreender, conhecer e reconhecer o 

jeito particular de as crianças serem e estarem 

no mundo contemporâneo é o grande desafio 

da educação infantil e de seus profissionais. De 

acordo com o Referencial Curricular Nacional 

para a Educação Infantil (RCNEI), as crianças 

estabelecem relações entre aquilo que já sabem 

e os novos conteúdos. Esse processo possibilita 

que elas modifiquem, ampliem ou solidifiquem 

seus conhecimentos, capacitando-as a realizar 

novas aprendizagens e torná-las significativas. É 

preciso, portanto, “considerar, como ponto de 

partida para a ação educativa, os conhecimen-

tos que as crianças possuem, advindos das mais va-

riadas experiências sociais, afetivas e cognitivas a que 

estão expostas” (BRASIL, 1998, p.33). 

Como educadores, estamos sempre atentos às vi-

vências das crianças dentro e fora da Escola de Edu-

cação Infantil Embalando Sonhos, em Chapada, RS. 

Foi assim que observamos que muitas delas têm rou-

pas, calçados, brinquedos e adereços diversos com 

a imagem da caveira, um modismo que mexe com o 

imaginário infantil. Por isso, criamos um projeto com as 

crianças de 3 a 5 anos envolvendo os seguintes eixos: 

movimento, música, artes visuais, linguagem oral e es-

crita, natureza e sociedade e matemática.

No livro e no filme 
Numa roda de conversa, as crianças falaram-nos 

dos desenhos animados e das histórias que já ti-

nham ouvido sobre os piratas. Por isso, decidimos 

iniciar o trabalho com a literatura infantil, que traz 

importantes contribuições para o desenvolvimento 

da criança. 

[...] uma das maiores riquezas das narrativas infantis 

é exatamente a de ajudar o pequeno leitor a ordenar 

seus sentimentos e a compreender o mundo a partir 

de uma linguagem que seja compatível com sua lógi-

ca (BARCO et al., 2001, p. 47).

N

Confeccionando o chapéu de pirata
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Buscar o personagem “pirata” nos contos infan-

tis não foi difícil. Afinal, quem não se lembra que 

o pirata Capitão Gancho persegue o menino Peter 

Pan? Essa narrativa é marcada pela tensão e, com 

isso, prende os leitores. As crianças foram convi-

dadas a ler o livro Peter Pan e a assistir ao filme 

homônimo para apreciar as aventuras do persona-

gem. Atentos às imagens, meninos e meninas per-

ceberam o símbolo da caveira no chapéu do pirata, 

na vela do barco e no copo de veneno que o Capi-

tão Gancho leva até o quarto do menino. Oferecer 

a história em diferentes linguagens (livro impresso e 

filme) possibilitou à turminha exercitar a observação 

e fazer comparações. As crianças, tanto as de 3 

anos como as de 4 e 5 anos, conseguiram perceber 

e apontar distinções, exercitando a linguagem oral 

e, ao mesmo tempo, aumentando a interação com 

os colegas.

As crianças da educação infantil gostam muito 

de poesia e se encantam com as rimas. A poesia 

tem gosto de jogo, 

de brincadeira com 

as palavras, além de 

estimular a memória. 

Buscamos no poema 

“O pirata”, de Rosea-

na Murray, o faz-de-

conta que transporta 

as crianças do mundo 

real para o da fanta-

sia: “Sua espada é de 

ouro/ A sua roupa de 

prata/ Atravessa os 

sete mares/ Em busca 

do grande tesouro...”

 Inspirados por esse 

poema, as crianças de 

3 anos confeccionaram 

um chapéu de pirata 

com a ajuda da profes-

sora. Como aprende-

ram a declamar o poema, fizeram um recital para as 

turmas de 1 e 2 anos, dramatizando cada verso. 

Navegando na piscina
Quem são os piratas? O que eles fazem? Essas 

perguntas foram um bom início de conversa sobre os 

ataques dos piratas aos navios, em busca de tesou-

ros. E por que não construirmos um barquinho de 

papel para navegar na pequena piscina da escola? 

Lançamos a ideia para as crianças de 4 e 5 anos, e 

elas adoraram.

A piscina virou, então, o nosso mar, como mostra 

a foto abaixo. Ali sopramos as velas (feitas de palitos) 

dos barcos para alcançar determinado alvo, como ou-

tros barcos, novas terras etc. Dessa forma, as crian-

ças foram se apropriando de algumas ideias sobre a 

navegação, como a importância da direção do vento. 

Conversamos ainda sobre o uso de navios e barcos 

para diferentes finalidades, como para transporte de 

pessoas, cargas, entre outras.

A piscina virou “mar”
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Para animar a turma de 4 e 5 anos, criamos uma pa-

ródia com a melodia da canção “Somos bons compa-

nheiros”: “Somos todos piratas/ Que o ouro vai alegrar/ 

Vivemos grandes aventuras/ Cruzando os sete mares!”

Já com as crianças de 3 anos aproveitamos para tra-

balhar a valsa, um ritmo musical que pode ser associado 

ao movimento ritmado das águas do mar, ao ir e vir das 

ondas. E, para isso, criamos uma canção para danças 

em duplas: “Somos piratas dos mares/ Ao vento emba-

lar,/ Rumo ao tesouro com a valsa do mar./ O mundo é 

grande, precisamos ter/ Muita coragem para se viver!’’

Dia de compras
Considerando a forte influência da mídia na divulga-

ção de marcas dirigidas ao público infantil, realizamos 

uma atividade com as crianças de 4 e 5 anos sobre 

consumo, envolvendo matemática. 

Cada criança recebeu a mesma quantidade de cédu-

las de brinquedo para participar de uma brincadeira de 

fazer compras. Colocamos à venda imagens, recortadas 

de revistas, de produtos com marcas conhecidas e des-

conhecidas, como brinquedos, roupas, calçados etc. 

Ao final da brincadeira, fizemos uma roda de con-

versa para sabermos por que alguns compraram 

mais e outros menos, com a mesma quantidade de 

dinheiro. Falamos também das marcas desconheci-

das e das que estão na moda; da importância de ve-

rificar a qualidade de tudo o que compramos. Além 

disso, conversarmos sobre o que realmente precisa-

mos ter para sermos felizes, tentando fazer com que 

a garotada percebesse a diferença entre o que é útil 

e o que é supérfluo.

Einstein vem aí
A nossa escola costuma receber a visita espo-

rádica do “Professor Einstein”, personagem criado 

para trabalhar conceitos da natureza e que procura 

desenvolver o espírito científico através da instiga-

ção da dúvida. Trata-se de um professor da escola 

que se fantasia de Albert Einstein, o gênio da física 

Crianças soltam a voz para cantar a paródia “Somos todos piratas”
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de imagem irre-

verente e cabe-

los em desali-

nho. Em uma 

das visitas, ele trou-

xe o símbolo da caveira com 

o objetivo de explicar para as crianças 

sobre seu significado e uso em embalagens de 

produtos tóxicos e em locais que oferecem perigo. 

Depois dessa visita, as crianças de 4 e 5 anos 

fizeram análises em diversas embalagens de produ-

tos de limpeza e de uso veterinário. Elas observaram 

se o símbolo da caveira estava ou não estampado 

no rótulo. No caderno de desenho, criaram duas 

colunas para classificar os produtos em tóxicos e 

não tóxicos. Além disso, tentaram escrever o nome 

de cada um ao lado do desenho das embalagens.

Afi nal, o que fi cou de tudo isso?
O projeto foi desenvolvido durante um trimes-

te escolar. Muito ainda poderia ter sido explorado, 

baseando-nos no fato de que houve grande inte-

resse pelo tema por parte das crianças. A conexão 

do projeto às vivências das crianças em casa com 

as suas famílias foi fundamental. Um menino de 4 

anos, cujos pais trabalham numa empresa de fa-

bricação de móveis, disse: “Profe, sabia que meu 

pai me mostrou onde tem caveira lá na firma?”. Isso 

indica que, provavelmente, ele contou sobre as in-

vestigações que estava fazendo na escola, e seu 

pai deu uma contribuição importante ao valorizar a 

aprendizagem do filho. Uma menina de 5 anos levou 

para a escola uma revista de seu irmão mais velho 

para mostrar aos colegas a imagem de uma caveira 

que ilustrava um texto sobre arqueologia. Ou seja, 

a empolgação em torno do tema foi determinante 

para as aprendizagens das crianças.

Como educadores da educação infantil, precisa-

mos nos conscientizar de que a criança é um sujeito 

social e histórico que faz parte de uma organização 

familiar inserida numa sociedade marcada pelas inte-Modismo e consumo na infância
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rações sociais. De acordo com os Parâmetros Curri-

culares Nacionais (PCN), na escola a criança encontra 

possibilidades de ampliar as experiências que traz de 

casa e de outros lugares. Assim, estabelece novas for-

mas de relação e de contato com uma grande diversi-

dade de costumes, hábitos e expressões culturais e, 

com isso, compõe um repertório de conhecimentos 

que lhe permite pensar sobre as coisas do mundo, 

desenvolver o senso crítico e reafi rmar sua identidade. 

Cabe a nós, educadores, levar em conta os in-

teresses das crianças, articulando seus saberes 

prévios com os conhecimentos construídos pela hu-

manidade, em práticas pedagógicas interdisciplinares, 

contextualizadas e signifi cativas. 
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Tecnologia no campo

Escola na zona rural de Vitória de Santo Antão, PE

Numa escola campesina do interior pernambucano,
uma professora relata como a tecnologia transformou

a sua prática pedagógica

Ligivânia Santos das Neves *
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cializar práticas pedagógicas com uso da tecnologia. 

Demos o nome ao grupo de “ITAVIVO”, uma referên-

cia a Engenho Itamatamirim, bairro onde fica a escola, 

e à Telefônica Vivo. Juntos e conectados praticamos 

aprendizagem compartilhada e reflexiva. Isso tem enri-

quecido ainda mais minha atuação profissional. 

Educação campesina
Em 2010, quando comecei a lecionar na Escola 

Constâncio Maranhão, encontrei um cenário pouco 

animador. O teto da cozinha havia desabado e o do 

banheiro estava prestes a cair. Havia várias rachaduras 

nas paredes, e as lâmpadas estavam queimadas. 

Diante desse cenário, decidi me engajar em prol de 

melhorias na escola. Solicitei à Secretaria Municipal de 

Educação reparos e lâmpadas novas para as salas e 

os banheiros. Comecei a me aproximar da comunida-

de, aprendendo a conhecer cada um dos alunos, seus 

interesses e suas esperanças. 

A turma em que comecei a lecionar era multisse-

riada, com alunos de 4 a 15 anos, e com diferentes 

níveis de conhecimento. Não conhecia esse forma-

to, tão comum na maioria das escolas do campo do 

País. A formação oferecida pelo programa Escolas 

Rurais Conectadas contribuiu para que pudesse en-

tender melhor os tempos e os modos de ensinar e 

aprender das salas multisseriadas. Para Hage (2010), 

a educação do campo no Brasil tem uma ambiguida-

de característica:

om o objetivo de oferecer acesso à internet e 

disponibilizar aos professores cursos de for-

mação continuada, o programa Escolas Ru-

rais Conectadas trouxe importantes contribuições para 

a Escola Municipal Constâncio Maranhão, localizada 

na zona rural de Vitória de Santo Antão, PE. As ações 

desenvolvidas por meio do programa deram subsídio 

para a utilização das tecnologias de informação e co-

municação (TIC) e outros recursos tecnológicos como 

ferramentas pedagógicas. 

Escolas Rurais Conectadas é uma iniciativa da Fun-

dação Telefônica Vivo (www.escolasrurais.org.br) em 

parceria com a Universidade Estadual do Rio Grande 

do Sul, a Unesco e prefeituras de diversas regiões do 

País, entre outras organizações. Os cursos oferecidos 

contemplam temáticas variadas, como uso de TIC na 

educação, construção de jogos e materiais, atividades 

de matemática e outras disciplinas, produção de texto 

na cultura digital, avaliação, indisciplina etc.

Na Escola Constâncio Maranhão, o programa é de-

senvolvido desde o final de 2011, época em que a pre-

feitura de Vitória de Santo Antão firmou parceria com a 

Fundação Telefônica Vivo. Com isso, a escola recebeu 

dois notebooks e um roteador para conexão de internet. 

Até o programa fazer parte do nosso cotidiano, não 

tínhamos familiaridade com a internet e nem com recur-

sos tecnológicos. Começava, então, uma transformação 

no modo de ensinar e aprender a que nós, professores 

da rede, estávamos acostumados a vivenciar na escola. 

Em função da parceria, a Secretaria Municipal de 

Educação de Vitória de Santo Antão passou a oferecer 

cursos de informática por meio do Núcleo de Tecno-

logia Municipal (NTM). Os cursos trouxeram contribui-

ções valiosas para a minha prática docente. Passei a 

experimentar com os alunos diferentes tipos de ativi-

dades, tornando minhas aulas mais interativas. É im-

portante dizer que as professoras formadoras do NTM, 

Marize Silva e Cristiane Santos, têm sido fundamentais 

na minha formação continuada. 

Nós, os professores participantes dessa formação, 

criamos um grupo no Facebook para interagir e so-

C

Aprendendo a utilizar o notebook
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o quadro dramático de precarização e abandono em 

que as escolas se encontram, reflexo do descaso 

com que tem sido tratada a escolarização obrigató-

ria ofertada às populações do campo; e, ao mesmo 

tempo, as possibilidades construídas pelos educado-

res, gestores e sujeitos do campo no cotidiano das 

ações educativas, evidenciando situações criativas e 

inovadoras que desafiam as condições adversas que 

configuram a realidade dessas escolas (p. 35). 

As condições das instalações das escolas do cam-

po, segundo Hage (2010), precisam ser olhadas com 

muita atenção pelo poder público. Esse autor explica 

que, além de trazer graves riscos aos estudantes e pro-

fessores, a estrutura danificada e/ou precária fortalece 

o estigma da escolarização empobrecida e abandona-

da que tem sido ofertada no meio rural.

Atividades
Os cursos de formação do programa Escolas Ru-

rais Conectadas têm me proporcionado experiências 

variadas. A partir deles, aprendi a ressignificar o cur-

rículo para a realidade campesina e passei a respei-

tar mais os ritmos dos alunos. 

Comecei a levar uma câmera para fazer registros 

das aulas. O uso da câmera foi muito significativo para 

que pudesse observar e ouvir tudo o que acontecia du-

rante minhas aulas, as atitudes dos alunos em relação 

aos conteúdos vivenciados, as contribuições dadas por 

eles através das dinâmicas e das atividades realizadas, 

os movimentos que faziam durante todo esse processo 

de aprendizagens compartilhadas. A seguir, cito alguns 

exemplos de atividades desenvolvidas com os alunos, 

fruto do processo de formação do programa. 

“Sarvalapo”
Essa atividade consiste em desafiar os alunos 

para que descubram o significado de uma palavra 

incógnita (como “sarvalapo”, um termo inventado), 

coordenando as pistas oferecidas para inferir a res-

posta. O objetivo é identificar as estratégias utiliza-

das para a leitura do texto, verificando se os alunos 

demonstram compreensão ou apenas decodificam 

a escrita. 

Dinâmica para descobrir a palavra incógnita
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No início da aula, para instigar a turma, perguntei quem 

sabia o que é “sarvalapo”. Os alunos ficaram intrigados, 

olharam desconfiados, pois nunca tinham ouvido essa 

palavra. Dividi a classe em grupos. Em seguida, entreguei 

fichas com dicas do que é um “sarvalapo”. Exemplos: 

• Ficha 1: Um “sarvalapo” é muito útil quando quere-

mos beber um líquido. Quando não temos sarvala-

po, podemos utilizar a mão, curvando-a em forma 

de concha. Existem “sarvalapos” de vários tama-

nhos. Eles podem ser de vidro, plástico e outros 

materiais. O que é “sarvalapo”? Resposta: Copo.

• Ficha 2: “Sarvalapos” servem para construir ca-

sas, edifícios e muros. Os “sarvalapos” podem 

ser maciços ou furados. “Sarvalapos” são feitos 

de barro. Ficamos com as mãos ásperas quando 

os manuseamos. Resposta: Tijolos.

Em algumas fichas é possível descobrir a palavra in-

cógnita utilizando apenas uma das pistas. Outras exigem 

que os alunos coordenem as informações de todas as 

sentenças. Depois que eles davam a resposta, às vezes, 

eu intervinha com indagações: “O que os fez pensar nes-

se objeto?”; “Como vocês sabem que ‘sarvalapo’ é isso?”; 

“Que informações utilizaram para chegar a esta resposta?”.

Partindo das respostas dos estudantes foi possível 

trabalhar as famílias silábicas, a escrita das palavras, 

as letras maiúsculas e minúsculas, fazer produção 

textual, ensinar classe gramatical, plural e singular. 

É possível ainda integrar na atividade outras áreas 

do conhecimento. Como os alunos fazem parte de uma 

comunidade rural, pude explorar com eles o ambiente 

em que vivem, usando o recurso do “sarvalapo”. 

Histórias em quadrinhos
Mostrei aos alunos um livro de histórias em quadri-

nhos (HQ) que faz parte do acervo da biblioteca e ex-

pliquei como é produzido esse material. Propus a eles 

que escrevessem uma HQ no computador. O objetivo 

dessa atividade foi atraí-los para a produção de texto 

e vivenciar a experiência da autoria. Para isso, era pre-

ciso soltar a imaginação, exercitar a escrita e também 

aprender a utilizar o computador. 

Percebi que eles utilizavam as próprias vivências 

para escrever a história. Assim, tiravam do cotidiano 

do campo os personagens e cenários para suas HQ, 

como bichos, plantas, família, escola etc. Em grupos, 

os alunos começaram a digitar as histórias nos compu-

tadores, sob minha orientação. 

Avatares
Para dar continuidade ao trabalho de produção de 

texto, propus outra atividade usando o computador com 

o objetivo de investir na elaboração de frases e na pontu-

ação. Para isso, pensei em criar situações de diálogo com 

a turma. Combinamos que iríamos trabalhar em grupo. 

No início da atividade expliquei o que é um avatar. 

Nos meios de comunicação e na internet, a palavra 

avatar designa as figuras que são criadas à imagem e 

semelhança do usuário. É como se fosse a “persona-

lização” do internauta na rede. 

Cada um deveria criar seu avatar no notebook usando 

o programa Voki (www.voki.com). Expliquei como cada 

um iria utilizar as ferramentas. Pedi que usassem a criativi-

dade e que identificassem as características nos persona-

gens, dando-lhes nomes e citando as suas preferências 

em relação às comidas, brincadeiras etc. Eles se encanta-

ram pelo fato de poder dar vida aos personagens.

Professora Ligivânia orienta os alunos
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Um desafio pessoal, muitas conquistas
Lidar com a classe multisseriada foi um desafio 

que precisei aprender a enfrentar. São muitas as di-

ficuldades desse formato de turma. No dia a dia sur-

gem conflitos devido à diferença de idade e do nível 

de aprendizagem entre os alunos. Com o tempo fui 

aprendendo a lidar com essa realidade e perceben-

do como a diversidade pode ser enriquecedora. 

Não fazia parte dos meus planos me engajar em 

projetos envolvendo tecnologias de informação e co-

municação. O programa Escolas Rurais Conectadas 

mudou isso. Entendi que era preciso inovar, investir em 

novas aprendizagens para que pudesse oferecer aos 

meus alunos conteúdos mais interessantes, de forma 

prazerosa e significativa. O desafio me fez crescer pes-

soal e profissionalmente, além de me estimular a bus-

car soluções para as dificuldades do cotidiano. 

Uma grande conquista foi a notícia de que a escola iria 

passar por reformas e ganhar um piso em cerâmica, cozi-

nha e banheiro novos, forro para o teto e pintura nas pare-

des. Foram instaladas mais tomadas na sala, já que havia 

planos para a aquisição de novos computadores, fruto da 

parceria da Samsung com a Fundação Telefônica Vivo. 

Enquanto a reforma era realizada, improvisamos nos-

sa sala de aula na casa de um morador vizinho da escola. 

Ficamos instalados ali durante mais ou menos 

dois meses até a escola ficar totalmente pronta. 

Por fim, uma lousa branca ocupou o lugar do 

antigo e desbotado quadro negro. Os estudan-

tes ficaram muito felizes e motivados com as 

novas instalações. 

O trabalho desenvolvido na Escola Munici-

pal Constâncio Maranhão vem na contramão 

de uma lamentável tendência nas escolas do 

campo do País. Muitas unidades de ensino 

localizadas no meio rural estão sendo fecha-

das (HORÁCIO e ROSENO, 2014). Em decor-

rência dessa situação, desde 2011, o setor de 

educação do Movimento dos Trabalhadores 

Rurais Sem Terra (MST) desenvolve a cam-

panha nacional “Fechar escola é crime”, pois 

se trata de uma violação ao presente e ao futuro de 

milhares de crianças filhas de trabalhadores do campo. 

O fato de muitas unidades serem fechadas mostra a 

urgência de se analisar o que está ocorrendo para de-

ter esse processo. A escola tem um papel fundamental 

na vida dos povos campesinos.
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Recriando histórias

Dramatização na classe

Ajudando-se uns aos outros, crianças da educação infantil 
e do ensino fundamental criam personagens,

inventam e dramatizam histórias

Jocimar Bronzatti *
Marciane Luz Dal Forno **
Rosana Villani Dal Forno ***
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Construção de personagens
Sugerimos que cada criança escolhesse um livro de 

literatura infantil conforme seu gosto para ler ou ouvir a 

história, lida ou contada por algum familiar, durante as 

férias. Foram escolhidos livros como: O pássaro sem cor 

(Luis Norberto Pascoal/Fundação Educar DPaschoal), O 

Sol e a Lua (Gerusa Rodrigues Pinto/ Editora Fapi), Nada 

como o lar (Márcia Honora/Editora Ciranda Cultural), Se 

um gato for... (Marcelo Cipis/Global Editora), Dentro da 

casa tem (Márcia Alevi/Editora Scipione), O Espantalho 

(Tatiana Belinky/Editora Rideel), entre outros. Depois elas 

deveriam escolher um dos personagens do livro para, 

com a ajuda da família, confeccioná-lo, usando materiais 

diversos (caixinhas, tampinhas, rolos de papel higiênico, 

latinhas, botões etc.).

No retorno às aulas, reunimos as turmas da educa-

ção infantil ao 3º ano do ensino fundamental e pedimos 

que cada um apresentasse aos colegas os personagens 

confeccionados e contasse quem o havia ajudado na ta-

refa. Em seguida, as professoras sortearam nomes de 

alunos para formar seis grupos de cinco componentes 

cada, envolvendo crianças da educação infantil e dos 

anos iniciais do ensino fundamental. 

Os componentes dos grupos deveriam criar uma nova 

história, na qual os personagens deveriam ser os que fo-

ram confeccionados pelas crianças em casa. Dessa for-

ma, foram reunidos na mesma história personagens como 

um espantalho, um pássaro, uma galinha e uma minhoca; 

um galo, uma galinha, um príncipe e uma princesa.

Inicialmente, as histórias deveriam ser pensadas e 

criadas oralmente. Depois os alunos das turmas mais 

adiantadas deveriam escrevê-las. Em seguida, os grupos 

deveriam ensaiar para apresentar o texto na forma de um 

teatrinho, em que as crianças atuariam com seus perso-

nagens confeccionados em casa. Nos boxes, a seguir, há 

exemplos de algumas histórias produzidas pelos alunos.

Uns aprendem com os outros
Ao planejar essa atividade, levamos em conta a ma-

turidade, os conhecimentos, as habilidades e as possi-

bilidades de cada criança. Ao trabalharem juntos, meni-

tradição da Esco-

la Estadual São 

João Batista, em 

Panambi, RS, aproveitar 

as férias do meio do ano 

para propor atividades a 

serem realizadas pelos 

alunos em casa com o au-

xílio das famílias. A ideia é 

contribuir para que, jun-

tos, estudantes e fami-

liares participem de uma 

atividade interativa que 

promova o conhecimento 

e estreite as relações afe-

tivas entre eles. 

A escola, onde estu-

dam 80 alunos da edu-

cação infantil e do ensi-

no fundamental, está localizada na Linha Gramado, 

distante aproximadamente 20 quilômetros da cidade. 

Em 2014, nós, professoras da educação infantil e dos 

anos iniciais do ensino fundamental (1º, 2º e 3º anos), 

criamos o projeto “Recriando histórias infantis”, que, 

além da interação familiar, possibilitou a socialização e 

a integração entre os educandos, independentemente 

da etapa de ensino na qual cada um estava.

Atividades de leitura, escrita e dramatização fizeram 

parte desse projeto, que teve como base a literatura 

infantil. A leitura tem papel fundamental no desenvolvi-

mento da capacidade de produzir textos escritos, pois, 

por meio disso, os educandos entram em contato com 

toda a riqueza e a complexidade da linguagem escrita. 

“Quando aprendemos a ler, o fazemos sobre a escrita de 

alguém que antes aprendeu a ler e a escrever. Ao apren-

der a ler nos preparamos para imediatamente escrever a 

fala que socialmente construímos” (FREIRE, 1997, p. 25). 

Nesta perspectiva, os atos de ler e de escrever são 

indissociáveis no processo ensino-aprendizagem e de-

vem estar vinculados às necessidades e aos interesses 

do público aprendiz.

É

Criatividade em cena
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nos e meninas de diferentes idades e etapas de ensino 

ajudaram-se mutuamente e exercitaram as mais varia-

das formas de cooperação. As crianças têm habilida-

des diferentes e ritmos próprios, daí a importância de 

proporcionar momentos para a troca de experiências. 

Lev Vygotsky (1896-1934) defendia a interação entre 

as crianças maiores com as menores, que ainda preci-

sam de ajuda para realizar atividades. Para ele, o desen-

volvimento real é resultado de habilidades e conhecimen-

tos adquiridos pela criança. O desenvolvimento proximal 

corresponde ao que está entre o que já se sabe e o que 

se pode saber com a ajuda de outra pessoa. É por essa 

razão que Vygotsky (1989) afi rma que a “zona proximal” 

de hoje será o “nível de desenvolvimento real” de amanhã.

Ao promover essa interação entre as crianças, segun-

do a concepção vygotskyana, todos ganhamos. As pro-

fessoras tiveram prazer em orientar uma atividade que 

foi produtiva; os alunos menos experientes sentiram-se 

desafi ados pelos que “sabiam mais” e, com essa ajuda, 

conseguiram realizar tarefas; os alunos mais experientes 

tiveram a oportunidade de desenvolver a paciência, a 

calma, a atenção, além da solidariedade. 

As histórias criadas coletivamente foram digitadas no 

computador pelos alunos do 3° ano do ensino fundamental 

durante práticas de escrita no laboratório de informática. Os 

textos foram pendurados em um varal no saguão da esco-

la para serem apreciados por toda a comunidade escolar. 

Também foram expostos nesse espaço os personagens 

confeccionados pelas crianças com a ajuda das famílias. 

Considerações fi nais
Durante todo o trabalho, o processo de avaliação 

foi constante. Observamos se as crianças conseguiam 

ouvir com atenção, se trabalhavam em grupo comuni-

Gostava de repartir

Era uma manhã linda, as abelhinhas 

estavam colhendo néctar das fl ores.

O lobo espiou as abelhas até a noite e disse:

– Está na hora de arrombar a colmeia!

Depois de arrombar a colmeia, o lobo 

fugiu e foi dormir.

As abelhinhas fi caram furiosas e foram 

atrás do lobo. Quando o encontraram, ele 

estava sozinho. As abelhas falaram:

– Vamos repartir este néctar!

O lobo respondeu:

– Não!

Então, o sol, que ouvia e via tudo, falou:

– Tem que repartir as coisas, senão Deus 

castiga.

O lobo aceitou repartir e os dois fi zeram 

um piquenique e, no fi m do dia, eles se 

deram tchau e boa noite.

Então o lobo aprendeu a repartir as coisas.

Autores: 

Geísa (3º ano), Bruna (2º ano), Cauã (1º ano), 

Whillian e Leonardo (educação infantil)

Abelha feita com a imaginação 
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O príncipe e a princesa

Era uma vez, uma princesa chamada Raio 

de Sol e um príncipe chamado Ricardo, que 

moravam num castelo. 

Passou-se muito tempo e eles se apaixonaram, 

queriam se casar e fazer uma festa.

Compraram um porco para fazer um assado 

e um galo para fazer um risoto.

Eles precisavam engordar os animais, mas 

não tinham nem galinheiro e nem chiqueiro.

Então, guardaram o galo e o porco debaixo 

da cama do príncipe, só que os animais brigavam 

a noite toda e não deixavam o príncipe dormir.

O príncipe fi cou com raiva e guardou o galo 

dentro do pinico que não usava mais e o porco 

dentro do guarda roupa e deu água e comida 

para eles até fi carem bem gordos.

Só que, quando eles fi caram gordos, fugiram 

do castelo e não foram mais vistos, pois foram 

morar na fl oresta.

O príncipe e a princesa se casaram e fi zeram 

uma festa com guloseimas: salgadinhos, 

bolacha recheada, pirulitos, bombons, balas e 

refrigerantes.

Tempos depois, veio a notícia de que o galo 

tinha arrumado uma galinha, e o porco uma 

porca e tiveram vários fi lhotes.

O príncipe e a princesa ordenaram que 

fossem buscar todos os animais e os seus 

fi lhotes, que passaram a morar no jardim do 

palácio. Foi uma alegria só...

Autores: 

Andriel e Alessandro (3º ano), Bruna, Isis e 

Lucas (1º ano)

cando-se com clareza e considerando a opinião dos 

colegas. Também atentamos na criatividade na confec-

ção dos personagens e no uso de materiais variados; na 

expressão oral ao apresentar os personagens e durante 

a dramatização e na organização das ideias e sequência 

lógica (início, meio e fi m) na produção do texto. 

Com esse trabalho pudemos perceber, na prática, a 

importância da socialização. Os alunos do 2º e 3º anos 

do ensino fundamental precisaram auxiliar os colegas 

da educação infantil e do 1º ano do ensino fundamen-

tal, sugerindo o que eles fariam no teatro e como seu 

personagem atuaria. Também aprenderam organizan-

do e recriando ideias nos textos elaborados oralmente 

e por escrito e nos ensaios e apresentações da peça. 

Já as crianças mais novas tiveram a oportunidade de se 

desenvolver oralmente, além de trabalharem a escrita e 

a criatividade. Todos precisaram ouvir e compartilhar 

ideias para realizarem as atividades com os colegas.

Trabalhando com crianças de diferentes idades, 

percebemos que ocorre uma importante mudança nas 

ações individuais do educador e do educando, pois 

ambos refl etem mais antes de agir e agem levando em 

conta respeito, honestidade, companheirismo e justiça, 

entre outros valores. 

Aluno recria o personagem do livro
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No decorrer do projeto, constatamos que o trabalho 

de forma lúdica não é apenas sinônimo de brincadei-

ras. Através da ludicidade, percebemos que a criança 

consegue desenvolver suas habilidades motoras e seu 

processo cognitivo, despertar sua imaginação, criativi-

dade e cooperação. A partir da leitura de um livro, os alu-

nos conseguiram mostrar que são capazes de criar sua 

própria história. No momento, precisaram contar com a 

ajuda dos colegas, mas, no futuro, poderão sentir mais 

segurança para criar de forma independente.

Também sentimos que as famílias se envolveram e 

participaram da atividade com as crianças, estabelecen-

do-se, assim, um vínculo mais direto e efetivo entre elas. 

Cada família, à sua maneira, contribuiu para a criação do 

personagem escolhido pelos meninos e pelas meninas.

Educando, professor e família se engajaram como su-

jeitos na atividade. E nós, professoras, ao problematizar, 

coordenar e auxiliar o desenvolvimento e a sistematização 

de cada construção, também tivemos a possibilidade de 

reconstruir nossos conhecimentos. Hoje somos mais re-

alizadas profi ssionalmente, pois temos crianças e comu-

nidade escolar mais envolvidas e felizes ao nosso redor. 

Margô e seus amigos

Num lugar bem longe daqui, no Mar das 

Águas Borbulhantes, vivia uma linda sereia 

chamada Margô, que adorava brincar com seus 

amigos: o peixe Carlito e o pato Ritch.

 Eles, apesar de toda a alegria, tinham um 

medo: era o jacaré Jacó, que vivia os seguindo.

Os animaizinhos estavam brincando, e Margô 

viu uma garrafa jogada no mar. Ela perguntou:

– Quem foi o mal  educado que jogou esta 

garrafa aqui?

Ninguém respondeu.

No mesmo dia, Margô viu um menino 

brincando com porcos e disse:

– Queria ser um menino para poder brincar e 

ensinar as pessoas a cuidar da natureza...

Um dia Margô acordou e viu que tinha 

ganhado pernas, então foi correndo falar com o 

menino e eles correram, pularam e se divertiram 

muito.

Mais tarde voltou para casa e fi cou imaginando 

como foi legal o dia como humana, que pode 

correr, pular, andar e fazer coisas divertidas que 

só as pessoas podem fazer...

Autores:

Camila (3º ano), Guilherme e Gabriel (educação 

infantil), Isac e Gabriela (2º ano)
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A metamorfose motivou as crianças a pesquisar e a 
produzir textos, desenhos e cartazes. Assim, elas criaram 

conexões entre ciências e arte

Da lagarta à borboleta

Francisca Edilânia da Silva Lima Nogueira *

FUNDAMENTAL E MÉDIO

xxxxxxxxxxx
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Turma do 2º ano: curiosidade sobre borboletas
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O projeto
Durante a aula de ciências, numa conversa sobre 

alimentação saudável, falei aos alunos sobre a impor-

tância de comerem legumes e verduras. Expliquei que 

podemos cultivar esses alimentos em hortas, toman-

do cuidado para que não apareçam pragas, como 

algumas lagartas que se alimentam das folhas de 

couve. Contei às crianças que essas lagartas transfor-

mam-se em borboletas, o que gerou muita curiosida-

de. Procurei, então, na internet, algumas 

imagens de ovos, lagartas e 

borboletas dessa espécie, 

conhecida como Curuque-

rê-da-couve, e mostrei 

para a turma. 

A aluna Iasmyn se inte-

ressou tanto pelo assunto 

que, ao chegar em casa, 

pediu a sua mãe que a 

levasse até a casa da 

avó para procurar 

ovos de borbole-

ta nas folhas de 

couve da horta. A 

menina colheu as 

folhas que conti-

nham ovos e larvas, 

com a ajuda da mãe e 

os colocou em um pote de 

plástico, fechado com uma tela. 

No dia seguinte, Iasmyn levou para a escola 

lagartinhas e ovinhos de borboleta para nos mostrar.

Ao ver a curiosidade pelo tema, percebi que este 

seria um campo fértil para trabalhar algo que des-

pertasse nos meninos e nas meninas o gosto pela 

aprendizagem, além da motivação para a leitura e 

a escrita. 

Decidimos então que, assim que os ovos eclodis-

sem e as lagartas saíssem, passaríamos a acompanhar 

todo o processo de desenvolvimento do inseto, reali-

zando um trabalho de observação e registro. 

empre que começo um ano letivo nas tur-

mas das séries iniciais do ensino fundamen-

tal surgem várias dúvidas e inquietações: 

como são os novos alunos, que instrumentos, ações 

e estratégias serão necessários para trabalhar e ter 

êxito? A transição da educação infantil para o ensi-

no fundamental é um momento delicado, que requer 

atenção especial. Nessa nova etapa de ensino, as 

crianças deparam com muitas novidades em sua ro-

tina escolar. O primeiro impacto é a sala de aula com 

as carteiras enfi leiradas e sem tantos enfeites. Há 

diversas disciplinas, e o dia a dia é marcado por 

tarefas, deveres de casa e avaliações. 

Por isso, além de con-

templar o conteúdo previs-

to para o ensino 

fundamental, 

é preciso fa-

zer um tra-

balho lúdico, 

como na edu-

cação infantil. 

Cabe ao professor 

equilibrar as duas coi-

sas, de modo que esse 

processo de transição 

ocorra da forma mais natural 

possível, garantindo à garotada 

a motivação necessária para a 

aprendizagem.

Foi pensando nisso que elabo-

rei o projeto “Da lagarta à borboleta”, 

desenvolvido durante o mês de maio de 2015, com 

minha turma do 2° ano do ensino fundamental, no 

Instituto Educacional Radeane, em Volta Redonda, 

RJ. A classe é composta por 32 crianças com 7 anos 

de idade, que estão na fase silábico-alfabética e al-

fabética. A ideia foi desenvolver algo que as incenti-

vasse, as fi zesse se sentir com a autoestima elevada 

e que, além disso, estimulasse o trabalho em grupo 

e o envolvimento da família.

S
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Para começar, dividi a turma em grupos de 

oito alunos. A cada dia um grupo era encarre-

gado de fazer a limpeza do pote, alimentar as 

lagartas com folhas de couve, observar seu de-

senvolvimento e fazer o registro em um grande 

bloco que tínhamos na sala de aula. Esses pro-

cedimentos eram realizados todos os dias da 

semana, 20 minutos antes do término da última 

aula. Nos fi ns de semana e feriados, um estu-

dante era sorteado para levar o pote com as 

lagartas para casa, realizar todos os cuidados e 

fazer os registros das observações.

 O grupo encarregado dos afazeres do 

dia tinha também o compromisso de pes-

quisar algum assunto relacionado 

ao tema, e, na aula seguinte, expor 

oralmente para os colegas o que 

descobriu. As pesquisas abrange-

ram temas variados, como a troca 

de pele das lagartas, a diferença de 

tamanho entre elas, o tempo para 

o nascimento de uma borboleta, o mau cheiro das 

folhas de couve, entre outros. 

A pergunta sempre partia de uma curiosidade dos 

próprios estudantes. Após a exposição oral, os alunos 

produziam cartazes com imagens e informações sobre 

o tema apresentado. 

Outra atividade realizada foi uma produção co-

letiva. Dividi a turma em quatro grupos (“A”, “B”, “C” 

e “D”) com oito alunos cada. Pedi ao grupo “A” que 

produzisse um texto que tivesse um título, uma si-

tuação-problema e uma solução. Os alunos desse 

grupo criaram a história “A lagarta de estimação de 

Júlia”. O grupo “B” fi cou responsável pela elabora-

ção de um cartaz com texto e imagens baseados 

na história. As crianças do grupo “C” foram encar-

regadas de desenhar os cenários e personagens, 

que foram recortados e colados nas partes do texto 

onde eram descritos. Já o grupo “D” tinha a tarefa 

de apresentar oralmente a história para a turma.

Folhas de couve para alimentar as lagartas

Observando os casulos

Trabalho em grupo
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Dia a dia de uma lagarta
Propus à turma que criássemos um diário para re-

gistrar o desenvolvimento das lagartas. As crianças 

apresentavam as informações obtidas por meio de 

pesquisas e da observação dos insetos em classe e 

em casa, e eu as organizava em cartazes que fi cavam 

expostos na sala de aula. 

Diário de desenvolvimento

29 de abril 

As lagartinhas nasceram. 

Os pontinhos pretos são os 

ovinhos que secaram.

30 de abril 

Em seu segundo dia 

de vida, as lagartinhas 

apresentam mudança de 

coloração e já sentem muita 

vontade de comer.

1 de maio 
Elas medem 4 milímetros e 

têm grande apetite.

2 de maio 
Continuam medindo 4 

milímetros e com apetite voraz. 

3 de maio 
Elas seguem alimentando-se 

bastante e com rapidez.

4 de maio 

Cresceram muito e trocaram 

de pele. Uma das lagartas já 

mede 3 centímetros.

5 de maio
Surgiram três casulos das 

futuras borboletas.

6 a 13 de maio

Mais casulos estão se 

formando. “As lagartas 

estavam dormindo”, segundo 

as crianças.

14 de maio As lagartas viraram borboletas. 

As fases da metamorfose
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Tivemos uma novidade: ao visitar a avó, o aluno 

Heitor viu um “casulo gigante”, como ele descreveu, 

no abacateiro do quintal. Ele o levou para a escola e 

iniciamos uma pesquisa na internet para saber mais 

sobre o assunto. Descobrimos que se tratava de um 

casulo de mariposa. Aproveitei a oportunidade para 

trabalhar as diferenças entre este inseto e as borbo-

letas com as crianças.

Heitor também levou algumas lagartas de Bor-

boleta-do-manacá, que passaram a ter seu desen-

volvimento acompanhado pela turma.

Conclusão
O processo de aprendizagem em ciências desen-

volve o pensamento criativo e a imaginação. Analisar, 

observar, indagar, comparar, perceber e concluir são 

habilidades fundamentais em ciências e que, portan-

to, devem ser trabalhadas com os alunos dos anos 

iniciais do ensino fundamental. 

Estimular a sensibilidade para as questões socio-

ambientais é também uma habilidade que deve ser 

explorada no ensino da disciplina. 

Durante o projeto “Da lagarta 

à borboleta”, as crianças tiveram 

a oportunidade de observar, des-

crever e classificar todas as etapas 

do desenvolvimento desse inseto. 

Os alunos também levantaram hi-

póteses e interpretaram dados. 

Um aspecto importante é 

que o projeto trouxe muitas con-

tribuições para o processo de 

alfabetização. Durante o período 

de pesquisa, meninos e meninas 

leram e produziram textos. Além 

disso, a turma apresentou um 

notável desenvolvimento da lin-

guagem oral.

Pesquisadores em ação
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As aulas de educação física podem ser um espaço para atividades que 
envolvem a cultura corporal e a discussão de temas, como o combate 
ao preconceito. O projeto sobre a pipa mostra que homens e mulheres 

de diferentes idades podem entrar na mesma brincadeira

Estudos culturais na 

educação física
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Também nessa época nasceu, na Inglaterra, a Teo-

ria dos Estudos Culturais, com a intenção de contribuir 

para uma visão mais crítica e democrática da educa-

ção. O interesse em estudar essa questão partiu da in-

quietação de diversos movimentos sociais que lutavam 

pelo seu reconhecimento e valorização na sociedade, 

como o movimento estudantil, o movimento negro e o 

movimento feminista. 

De acordo com Costa et al. (2003) e Neira e Nunes 

(2011), a Teoria dos Estudos Culturais visa à construção 

de novos valores e signifi cados voltados para uma edu-

cação democrática, que contempla os conhecimentos 

dos grupos que sempre estiveram em situação de des-

vantagem na sociedade.

Infl uenciada por essa teoria, pautada por uma lógica 

mais humana e social, a educação física passou a inte-

grar a área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias 

nos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino 

Médio (PCNEM), do MEC, junto com as disciplinas de 

Língua Portuguesa, Artes, Informática, Literatura e Lín-

gua Estrangeira Moderna. Isso revela o entendimento 

de que as manifestações da cultura corporal são for-

mas de transmitir intenções, sentimentos e desejos. O 

objetivo da disciplina, portanto, supera a visão acrítica 

de uma prática focada na saúde e no aperfeiçoamento 

urgiu na Modernidade o modelo de es-

cola que conhecemos hoje, organizado 

em etapas de ensino e com currículos 

a serem seguidos nas diversas disciplinas. Para 

dar sustentação aos ideais modernos (ordem, 

racionalidade e progresso), a escola se tornou 

fundamental na tentativa de se universalizarem 

determinados valores e princípios para suprimir 

qualquer ameaça à ordem nacional. Para tanto, 

tinha a função de normatizar e normalizar a so-

ciedade (SANTANA et al., 2010). 

Ao buscar assegurar um padrão de nor-

malidade fi ca evidente o caráter segregador, 

monocultural e antidemocrático do projeto da 

escola moderna. A escolarização favorecia, 

assim, a individualização e a produção de uma 

razão cartesiana através de um pensamento dividido 

em diversas categorias, que separavam os indivíduos 

que não se adequavam às normas e à normalidade 

previamente estabelecidas. Aranha (2006) menciona 

que, além dos “pobres e das mulheres, as sociedades 

excluem aqueles considerados ‘inferiores’; ou seja, 

defi cientes (físicos e mentais) e imigrantes; sobretudo, 

os segmentos compostos de indivíduos de outras et-

nias, como negros e índios” (p.128).

É fundamental destacar que, nesse contexto, as 

aulas de educação física contribuíam para atingir a ex-

pectativa moderna. As práticas pedagógicas estavam 

alicerçadas em pressupostos biológicos, psicobiológi-

cos e motores, valorizando o corpo saudável e o aper-

feiçoamento de habilidades técnicas. Logo, aqueles 

com qualquer tipo de defi ciência ou impossibilitados 

fi sicamente e os indivíduos sem muita destreza moto-

ra eram considerados incapazes e, por isso, excluídos 

(BRACHT, 1999; FALCÃO, 2007; NEIRA, 2008).

Com a intenção de trazer novas possibilidades educa-

cionais, em meados dos anos de 1960, surgiu a Nova So-

ciologia da Educação (NSE), movimento que busca olhar 

e pensar a escola de uma maneira plural, tendo como 

foco o sujeito da aprendizagem. Dessa maneira, acirrou-

se o rompimento com o padrão escolar estabelecido. 

S

Vídeo sobre os riscos do cerol



42

FUNDAMENTAL E MÉDIO

Revista do Professor v. 31 · n. 124 · out./nov./dez. 2015

e assume o compromisso de proporcionar aos edu-

candos chances de reconhecer, socializar e ampliar os 

sistemas de significação das diversas culturas através 

da linguagem corporal (SÃO PAULO, 2007).

Vencendo a resistência
Apesar dos avanços nas concepções pedagó-

gicas, estamos ainda voltados para uma racionali-

dade moderna. A escola, de uma maneira geral, e, 

especificamente, a educação física, é dominada por 

uma lógica tradicional. Observam-se com grande 

frequência atividades de educação física alienadas e 

descontextualizadas. Quando há uma proposta pe-

dagógica, o objetivo é o treinamento motor de deter-

minada modalidade, ficando evidente o caráter exclu-

sivamente prático da aula. Em geral, não existe uma 

proposição vinculada ao Projeto Político-Pedagógico 

(PPP) da escola. Tudo isso reforça a ideia equivoca-

da de que a aula de educação física deve se resumir 

a promover a brincadeira e o relaxamento dos alu-

nos que ficam grande parte do tempo sentados nas 

salas de aulas. 

Por meio de diferentes instrumentos, observa-

ções sistemáticas de aulas, questionários e entrevis-

tas, Oliveira (2006), Rangel et al. (2006), Cruz e Pal-

meira (2009), Oliveira e Daólio (2010), Prado e Ribeiro 

(2010), Santos (2010) e Bocchini (2012) chegaram 

a conclusões importantes. Para eles, as atividades 

competitivas propostas favoreciam a exclusão, a au-

toexclusão, a desigualdade, o sexismo e o precon-

ceito, principalmente contra mulheres, alunos acima 

do peso, negros, meninos com gestos e comporta-

mentos considerados do gênero feminino.

Na minha experiência docente, observo que a 

partir do momento em que nós, professores, assu-

mimos a posição política de lutar contra uma cultura 

fortemente enraizada, são criados diversos embates 

no contexto escolar. Inicialmente, a batalha é inter-

na, com nós mesmos, pois, à medida em que ado-

tamos tal postura, é necessário deixar de lado os 

preconceitos que, muitas vezes, carregamos. En-

frentamos ainda a crítica dos que consideram que 

estamos fugindo da tradição da área, que é eminen-

temente prática. Além disso, temos a reação dos 

nossos alunos, que, acostumados com um tipo de 

aula, acabam estranhando outras formas de relação 

pedagógica. Mesmo diante de tantos desafios do 

cotidiano, muitos professores vencem a resistência 

e buscam caminhos para dar um novo significado 

às aulas de educação física.

Cálculos e trabalho manual para fazer papagaios
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Em diálogo com o PPP 
Há algum tempo realizamos projetos nas aulas de 

educação física em escolas da Rede Municipal de Ensino 

de São Paulo. Acreditamos que o diálogo e a troca de ex-

periências podem nos fortalecer para construirmos uma 

educação física mais combativa e democrática. Por isso, 

escrevemos relatos de experiências, participamos de 

simpósios, congressos e seminários com o objetivo de 

compartilhar com os colegas professores os sucessos e 

os desafios dos projetos que desenvolvo com os alunos.

Todos esses projetos são pautados pelo Projeto 

Político-Pedagógico (PPP), pois esse importante docu-

mento retrata a identidade da escola e define os obje-

tivos e metas a serem alcançados para que possamos 

ter uma educação de qualidade. Quanto à seleção dos 

temas dos projetos, buscamos respaldo em quatro cri-

térios: relevância social e cultural; relevância para a for-

mação crítica; conexões interdisciplinares; adequação 

aos interesses da faixa etária (SÃO PAULO, 2007).

Tendo com referência os Estudos Culturais, selecio-

namos temas da cultura corporal que, social e cultural-

mente, tendem a ser desvalorizados, porque vêm de 

grupos marginalizados. Com esse foco, as aulas não 

se restringem à realização da prática. Há espaço para 

debates sobre esses temas, pois a nossa proposta é 

combater a discriminação e o preconceito.

Entre as temáticas desenvolvidas, abordamos, por 

exemplo, o funk, esportes com rodas (bicicleta, skate, 

patins e patinete), a pipa, futebol e voleibol. Partindo 

sempre de um mapeamento inicial, procuramos diag-

nosticar os conhecimentos que os alunos têm e as 

representações que fazem sobre o tema escolhido. A 

partir dessas informações, desenvolvemos, por meio 

de diversas estratégias, ações didáticas que possam 

trazer novos significados às práticas. 

Assim, os alunos discutem reportagens de jornais e 

revistas; leem artigos científicos; participam de debates 

e pesquisas; apresentam trabalhos; redigem relatórios; 

elaboram charges; desenvolvem atividades com a co-

munidade, fazem passeios e aulas práticas

Pipa
No sentido de ilustrar como essas ações didáticas 

ocorrem, citamos o projeto que desenvolvemos sobre 

a pipa (ou papagaio). Uma das representações sociais 

das pessoas que gostam de brincar de pipa é, em gran-

de parte, de jovens e homens. Ou seja, costuma haver 

um grande preconceito contra pessoas mais velhas ou 

Brincando com pipas na quadra da escola
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mulheres que empinam pipa. No sentido de mudar essa 

visão, exibimos numa aula vídeos que mostram pesso-

as de diferentes idades brincando com  pipa. Depois da 

exibição dos vídeos, debatemos sobre o preconceito 

que existe entre alguns praticantes dessa atividade. 

Discutimos sobre a utilização de linhas com cerol ou 

linha chilena para empinar pipas, assistimos a vídeos 

que mostram acidentes com linhas com cerol, repor-

tagens de jornal relatando os riscos de empinar pipas 

com cortantes e sobre o aumento do número de aci-

dentes no período de férias. Juntos, percebemos que, 

na prática da pipa, há diferentes gírias. A partir dessa 

observação, decidimos compor um dicionário de pipei-

ros, que foi produzido pelos próprios alunos, a partir 

de suas vivências. Desse modo, listamos os verbetes e 

fomos identificando o seu significado. 

No encerramento do projeto, marcamos algumas 

aulas práticas onde os alunos empinaram as pipas fei-

tas por eles. Para isso, contamos com a ajuda do vigia 

da escola e dos alunos que tinham facilidade no trato 

com a pipa. Muitos comentaram conosco que jamais 

pensariam que, na escola, fossem estudar sobre as 

pipas e ainda poder empiná-las. Foi muito satisfatória 

a maneira como eles se envolveram em todas as eta-

pas desse trabalho.

Considerações finais
Apesar de alguns alunos preferirem as práticas tra-

dicionais, hegemônicas da edu-

cação física, podemos dizer que 

todos eles participaram com muita 

empolgação e interesse nas ações 

realizadas. Quando conseguimos 

aproximar os conteúdos da área 

com a vida do aluno, as aulas ga-

nham mais significados para eles.

Através desse breve relato 

quero compartilhar com os cole-

gas de profissão alguns dos de-

safios e possíveis caminhos na 

tentativa de oferecer aos alunos 

uma educação física que con-

tribua para a formação de ci-

dadãos conscientes e críticos.

Brincadeira segura, com linhas sem cerol

Painel com fotos dos diversos momentos do projeto
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A iniciação científica foi a base de um trabalho 
para motivar os alunos, estimular a aprendizagem 
e corrigir distorções idade-ano

Para acertar o passo
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Turma do Projeto de adequação idade-ano
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dos alunos que estavam em distorção idade-

ano, foi criado, em 2014, o “PRAIA – Projeto 

de adequação idade–ano”, na Escola Estadual Briga-

deiro Antônio Sampaio, em Alvorada, RS. A ideia foi 

estimular nos alunos a autonomia, o senso crítico, a 

responsabilidade e a organização nos estudos para 

que eles progredissem e pudessem, assim, cursar o 

ano escolar indicado para suas idades. 

A distorção idade-ano tem efeitos negativos, fazen-

do com que os estudantes se sintam deslocados na 

escola. A dificuldade para lidar com o fracasso, muitas 

vezes, pode levá-los a não querer estudar e a se tornar 

indisciplinados, desrespeitando os professores. Outras 

vezes, com vergonha de frequentar as aulas junto com 

colegas mais novos, eles acabam por evadir. 

É preciso observar as dificuldades que esses es-

tudantes enfrentam, sejam elas sociais, psicológicas, 

familiares ou biológicas. Assim, poderemos buscar al-

ternativas pedagógicas que visem a atender esses alu-

nos, já que a escola deve ser para todos. Segundo as 

Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica: 

C
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qual informaram nome completo e responderam à pergun-

ta: “Quem sou eu?”. Depois foi-lhes solicitado que elabo-

rassem uma pergunta, a qual seria a disparadora de suas 

investigações, explicando o porquê dessa curiosidade. 

Como inspiração para a elaboração da pergunta, os 

alunos escutaram a música Oito anos, de Paula Toller, 

baseada em perguntas que as crianças gostam de fa-

zer. Defi nidas as questões, fi cou estabelecido que os 

estudantes teriam contato constante com os quatro 

professores orientadores que se dispuseram a partici-

par do projeto. As orientações os ajudariam a realizar a 

pesquisa e os preparariam para a apresentação fi nal do 

trabalho para uma banca composta por professores.

Roteiro das etapas da pesquisa

I- Pergunta principal 
O estudante deve escrever a questão que irá 

nortear toda a investigação. O professor orientador 

problematiza a pergunta de forma a criar mais ca-

minhos de investigação, mas sempre com o cuida-

do de não decidir pelo aluno. Cada um deve fazer 

uma pergunta geradora de uma pesquisa. 

Algumas perguntas feitas pelos alunos:

- Por que, quando estamos sob efeito de anestesia, 

não sentimos dor?

- Como a gente aprende?

- Por que, se uma pessoa leva choque, a outra pes-

soa que toca nela leva choque também?

- Por que existem raios?

- Como surgem as estrelas?

II- Palavras-chave
Dentro do assunto proposto pela pergunta prin-

cipal, o estudante escolhe três palavras-chave, que 

devem ser substantivos. No caso da pergunta “Por 

que, quando estamos sob efeito de anestesia, não 

sentimos dor?”, as palavras-chave defi nidas são: 

anestesia, corpo humano e dor.

As escolas que utilizam a organização por série podem 

adotar, no Ensino Fundamental, sem o prejuízo da ava-

liação do processo ensino-aprendizagem, diversas for-

mas de progressão, inclusive a de progressão continua-

da, jamais entendida como promoção automática, o que 

supõe tratar o conhecimento como processo e vivência 

que não se harmoniza com a ideia de interrupção, mas 

sim de construção, em que o estudante, enquanto su-

jeito da ação, está no processo contínuo de formação, 

construindo signifi cados (BRASIL, 2013, p. 77).

Tendo isso em mente, propus um projeto de iniciação 

científi ca para os alunos em distorção idade-ano. Trata-

-se de uma modalidade de pesquisa em que os estu-

dantes realizam trabalhos de investigação científi ca sob 

a orientação de um professor. É importante ressaltar que 

o projeto não os isenta de frequentar as aulas em suas 

turmas de origem nem substitui as suas obrigações re-

gulares, uma vez que desenvolvem a iniciação científi ca 

e os estágios no contraturno.

O passo a passo
Inicialmente, foi realizado um levantamento junto aos 

professores para saber quantos alunos estavam em dis-

torção idade-ano, nas turmas regulares do 6º ao 8º anos. 

Esses estudantes foram entrevistados e convidados a par-

ticipar do projeto. No total, 12 estudantes de 14 a 17 anos 

aceitaram participar: três do 6° ano, quatro do 7° ano e cin-

co do 8° ano. Todos eles tinham idade para ter concluído o 

ensino fundamental e, por isso, essa foi a meta do projeto. 

Logo no começo, foi realizada uma atividade dispa-

radora da iniciação científi ca. Os alunos assistiram ao 

vídeo motivacional O que eu quero ser quando crescer? 

(www.youtube.com/watch?v=W-5OYUe-Dns). Depois, 

cada um recebeu um balão que continha em seu interior 

um papel com seu nome e uma mensagem motivacional. 

Para ler as mensagens, eles tiveram que encher e, em se-

guida, estourar os balões, o que proporcionou muita diver-

são. De posse dos papéis e depois de se reorganizarem, 

cada um leu sua mensagem em voz alta para os demais. 

A dinâmica do projeto foi explicada a todos. Os estu-

dantes preencheram o documento de apresentação no 
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III- Perguntas secundárias

O aluno deve fazer, pelo menos, três perguntas 

sobre cada uma das palavras-chave escolhidas, de 

acordo com a sua curiosidade. Quanto mais per-

guntas, mais rico será o trabalho. Nesta etapa, o 

estudante não deve saber que terá que responder 

às perguntas secundárias, para não se limitar ao 

elaborar as questões.

Depois de esgotar as curiosidades referentes 

a essa palavra-chave, o estudante deve voltar-se 

para a palavra-chave seguinte e fazer perguntas 

referentes a ela apenas, até completar todas as 

palavras-chave. 

Um exemplo: o estudante que elaborou a questão 

“Por que, quando estamos sob efeito de anestesia, não 

sentimos dor?” fez as seguintes perguntas em relação 

à palavra-chave “anestesia”:

- Quais são as partes do corpo em que é aplicada 

a anestesia?

- Existe mais de um tipo de anestesia? Quais são os 

tipos de anestesia que existem?

- Quais as chances de a anestesia não fazer efeito? 

- Como a anestesia age?

- Qual a duração da anestesia?

- Quem pode dar anestesia nas pessoas?

IV- Hipóteses 
Todas as perguntas secundárias devem ser 

respondidas em forma de texto, antes da pesqui-

sa, a partir do conhecimento prévio do estudante. 

Depois disso, começa o processo de investigação, 

que varia de acordo com o assunto gerador. As-

sim, os professores orientadores podem sugerir, 

por exemplo, que os estudantes façam entrevistas, 

experiências, assistam a vídeos, escrevam sobre 

o que aprenderam, visitem exposições, museus, 

parques, hospitais, faculdades, observem e façam 

anotações de situações vivenciadas. Portanto, são 

muitas as possibilidades. 

             
V- Blog, estágio e apresentação fi nal 

Ao longo do processo, os estudantes devem 

produzir um blog para publicação de todas as eta-

pas da investigação. 

Paralelamente à frequência às aulas em suas 

turmas de origem, os alunos devem cumprir, no 

contraturno, 20 aulas de estágio em cada uma das 

quatro disciplinas (matemática, português, história 

e geografi a) no 9º ano do ensino fundamental.

O professor de cada uma dessas disciplinas 

preenche um formulário com anotações sobre 

a frequência do aluno e sobre seu desempenho. 

Deve ser observada, por exemplo, a habilidade 

para vencer desafi os, na tentativa de aprender con-

teúdos curriculares até então desconhecidos. Ao 

terminar o estágio, esse formulário é entregue ao 

professor coordenador do projeto.

O trabalho fi nal deve ser apresentado a uma ban-

ca, que decidirá se o aluno está apto a concluir o en-

sino fundamental, com base nos seguintes critérios: 

ser aprovado em todas as disciplinas na sua turma 

de origem; ser bem avaliado pelos professores das 

disciplinas do estágio; ter boa avaliação dos professo-

res orientadores no processo de iniciação científi ca; 

ter avaliação satisfatória dos professores da banca na 

apresentação do projeto de iniciação científi ca.

Tendo como base o interesse dos estudantes em 

relação à informática, a construção do blog ajudou a 

chamar a atenção para o trabalho. Ao saber que po-

deriam ser fonte de pesquisa na internet para outras 

pessoas, os alunos fi caram animados. Eles passaram 

a se comunicar por e-mail, trocando materiais e infor-

mações com os professores orientadores, já que não 

há, na carga horária do professor, períodos destinados 

para tais orientações. Os estudantes aprenderam a 

verifi car a quantidade de visualizações de cada blog. 

Como todos já são usuários das redes sociais, essas 

foram utilizadas para divulgar seus blogs, o que au-

mentou o número de visualizações.
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Durante o estágio, eles tentaram agir como se fos-

sem alunos regulares desse ano escolar, realizando to-

das as atividades propostas pelo professor. 

Após três meses de investigação, os alunos 

apresentaram o trabalho para uma banca composta 

por docentes das turmas de origem e do 9º ano, 

pelos orientadores dos alunos e pelos supervisores 

da escola.

Conclusão
Por motivos diversos, entre eles a transferência 

de escola de alguns, dos 12 alunos que iniciaram 

o projeto, apenas quatro concluíram o ensino fun-

damental: três do 8° ano e um do 7°. As perguntas 

principais, geradoras da investigação desses quatro 

estudantes, foram: Como foi construída a ponte so-

bre o rio Guaíba? Por que a lua tem quatro fases? 

Por que as pessoas têm depressão? O que é uma 

estrela cadente? 

Esses quatro adolescentes ressignificaram o es-

paço que os estudos têm em suas vidas. Eles mos-

traram, através das atividades realizadas, que estão 

preparados para ir para o ensino médio, pois enfren-

taram muitos desafios e venceram os obstáculos em 

todas as etapas do projeto. 

Desenvolver um projeto de iniciação científica a par-

tir de uma curiosidade genuína dos adolescentes fez 

com que eles se empenhassem nas pesquisas e es-

tudassem todas as disciplinas escolares. Dedicar-se a 

uma investigação orientada e divulgá-la em um blog e 

nas redes sociais foi motivo de grande entusiasmo. 

Os professores da escola perceberam que o bom 

desempenho dos alunos participantes do projeto cha-

mou a atenção dos colegas de turma e que isso se 

refletiu num maior interesse e participação nas aulas.

* Cláudia Yoshida é especialista em Educação pela Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (UFRGS), pós-graduanda em Psicopedagogia e 
Tecnologias da Informação e Comunicação pela UFRGS e professora de 
Língua Portuguesa da rede estadual de ensino do Rio Grande do Sul, RS. 
claudiaemiyoshida@hotmail.com
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Com um copo cheio 
de água e um lápis é 
possível demonstrar 

como ocorre a refração 
da luz. Este e outros 
fenômenos da física 

podem ser ensinados 
através de práticas 

simples realizadas na 
sala de aula

Experimentos nas 

aulas de física
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Na disciplina de física, os PCNEM sugerem que as 

aulas sejam elaboradas de forma a contemplar a expe-

rimentação. Segundo o documento, o professor deve 

também levar em consideração as vivências dos alu-

nos, mostrando que muitos conhecimentos que eles 

adquiriram fora do ambiente escolar têm relação com 

os conteúdos de física. 

A ideia é que, a partir dessa interação, a sala de 

aula se transforme em um ambiente onde todos pos-

sam aprender sobre fenômenos como o som do tro-

vão, a descarga elétrica que sobe do chão até as nu-

vens, a formação do arco-íris, as chuvas de estrelas 

e os eclipses.

É importante salientar que as propostas dos PCNEM 

não devem ser encaradas como fórmulas ou receitas. 

Segundo Carneiro (2007), trata-se de uma recomen-

dação que traz elementos que ajudam os professores 

no fazer docente. A autora lembra que os educadores 

precisam enfrentar os desafios da prática pedagógica 

com reflexões contínuas, de forma individual e coletiva, 

buscando sempre trocar experiências para a constru-

ção do conhecimento.

Experimentos
Em sala de aula, os experimentos, até mesmo 

os mais simples, possibilitam o entendimento so-

bre vários conceitos da física, o que torna o ensi-

no dessa disciplina mais interessante. A seguir, cito 

alguns exemplos de práticas que venho realizando 

na Escola de Ensino Médio Vilmar Vieira Matos, em 

Dourados, MS.

1. Eletrização
Os corpos com que temos contato em nosso co-

tidiano são formados por átomos, e estes, em geral, 

estão eletricamente neutros, isto é, com a mesma 

quantidade de prótons e de elétrons. Em alguns ca-

sos é possível extrair ou acrescentar elétrons da su-

perfície de um corpo e deixá-lo eletrizado positiva ou 

negativamente. Este processo denomina-se eletriza-

ção de um corpo.

ma das dificuldades que nós, professores, en-

frentamos na sala de aula, hoje, é conseguir 

prender a atenção dos alunos. Nas aulas de físi-

ca, sobretudo, essa dificuldade parece ser ainda maior. 

Muitos alegam que a disciplina tem conteúdos de difícil 

compreensão e distantes do dia a dia. 

É nesse contexto que as práticas pedagógicas 

baseadas em experimentos apresentam-se como al-

ternativas para despertar o interesse dos estudantes, 

mostrando-lhes que a física é algo que faz parte do 

cotidiano. Assim, é possível ajudá-los a compreender 

a importância de estudar os conteúdos da disciplina. 

A utilização de experimentos potencializa o pro-

cesso de ensino-aprendizagem e contribui para uma 

prática docente que vai além de aulas expositivas tra-

dicionais, apenas com uso do livro didático e aplica-

ção de fórmulas. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensi-

no Médio (PCNEM) recomendam que a disciplina 

de física seja ofertada aos alunos na última etapa da 

educação básica. O documento traz uma proposta 

curricular para o ensino médio que contempla as se-

guintes áreas: Linguagens, Códigos e suas Tecno-

logias; Ciências Humanas e suas Tecnologias e Ci-

ências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias. 

Essa última deve ser ofertada aos alunos por meio 

das disciplinas específicas de física, biologia, quími-

ca e matemática. 

O objetivo dessa etapa de ensino é propiciar aos 

alunos o desenvolvimento de competências e habi-

lidades para exercer a cidadania, para dar continui-

dade aos estudos e para qualificação para o mundo 

do trabalho. Dessa forma, os PCNEM propõem que 

o ensino de física possibilite ao jovem interpretar os 

fenômenos que ocorrem ao seu redor, que desperte 

nele o senso e a vontade de investigar e compreen-

der o universo.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacio-

nal (LDBEN) prevê que, ao concluir o ensino médio, o 

aluno tenha a capacidade de ser um sujeito ativo na 

sociedade, com formação ética e pensamento crítico. 

U
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Essa eletrização pode ocorrer por atrito, por con-

tato ou por indução eletrostática. Com experimentos 

simples podemos visualizar o processo de eletrização, 

contribuindo assim para o entendimento de conteúdos 

trabalhados no livro didático.

Para isso, cada aluno deverá ter em mãos um canu-

do de refrigerante, uma folha de papel e vários pedaços 

de papel picado. Ao passar o canudo na folha, em mo-

vimentos de vai e vem, provoca-se o atrito e ocorre uma 

troca de cargas elétricas. Isso causará um processo de 

eletrização dos dois corpos: a folha e o canudo. Com 

a eletrização, o canudo atrai os papéis picados. Isso 

ocorre porque cargas de sinais opostos se atraem.

2. Refração da luz
A refração ocorre quando a luz é transmitida de 

um meio para outro, podendo ocorrer mudanças 

na velocidade e na direção de sua propagação. Por 

exemplo: quando colocamos um objeto dentro de um 

copo com água, ele aparenta estar torto. Algumas 

vezes, olhamos para uma piscina e ela parece ser 

mais rasa do que realmente é.

Para demonstrar a refração, utiliza-se um copo 

com água e um lápis. O fenômeno ocorre quando um 

feixe de luz incide de um meio para um outro (da água 

para o ar, no caso), no qual a velocidade de propaga-

ção da luz é diferente. Com isso, ocorre um desvio da 

direção original, chamado de fenômeno da refração. 

Quando um objeto está imerso em um líquido, a 

posição que se vê, portanto, não é a posição real do 

objeto, pois a luz sofreu um desvio quando passou de 

um meio para outro. 

3. Reflexão da luz
Com um pente, uma lanterna, um espelho (ou um 

pedaço de papel alumínio) e uma folha branca de papel 

pode-se explicar aos alunos o que é a reflexão da luz. 

Trata-se de um fenômeno da física que faz com que 

esta volte a se propagar após incidir sobre um objeto 

ou superfície.

O experimento começa com a etapa da incidência: 

o raio de luz da lanterna é projetado no espelho ou no 

papel alumínio. Ao ângulo que este raio forma com o 

espelho se dá o nome de ângulo de incidência. Depois, 

o raio “sai” do espelho, ocorrendo a reflexão da luz. O 

ângulo que esse raio forma com o espelho é chamado 

de ângulo de reflexão. 

Em seguida, coloca-se um pente em frente ao papel 

alumínio, com os dentes encostados nele, posicionando 

uma lanterna de modo que a sombra produzida pelos 

dentes do pente atinja o papel alumínio.

Há um postulado da física que diz que, no pro-

cesso de reflexão, o ângulo de incidência é igual ao 

ângulo de reflexão. 

Através desse experimento é possível levar os 

alunos a comprovar e entender essa lei. Riscando 
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com um lápis, na folha de papel, a trajetória dos raios que 

saem da fonte de luz e que são refletidos pelo espelho 

podemos medir com um transferidor os ângulos de inci-

dência e de reflexão e constatar que, de fato, são iguais. 

Considerações finais
Em minha prática docente vários outros experimen-

tos já foram realizados para mostrar aos alunos, por 

exemplo, o conceito de eletricidade; de materiais con-

dutores e não condutores; de potência elétrica e circui-

tos elétricos. 

Pretendo, com este texto, despertar a atenção dos 

educadores para que percebam o potencial dos expe-

rimentos simples nas aulas de física, ao aliar a teoria e 

a prática. 

É preciso destacar a importância de trabalhar 

com experimentos que permitam aos alunos a as-

sociação dos conteúdos ensinados com fenômenos 

presentes em seu dia a dia. Com isso, a disciplina 

torna-se significativa para os estudantes, o que favo-

rece o desenvolvimento de habilidades como obser-

var, descrever, analisar e comparar de forma crítica e 

fundamentada a realidade em estudo.

As práticas de ensino desenvolvidas por meio de 

experimentos permitem maior integração na relação 

professor-aluno; estimulam a curiosidade e a partici-

pação nas aulas, contribuindo para que os estudantes 

atuem como construtores ativos do conhecimento.

* Cássia Patrícia Seccatto é licenciada em Física pela Universidade 
Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) e professora de Física das redes 
estadual e particular de ensino de Mato Grosso do Sul 
cassiapseccatto@hotmail.com

 Referências

BECKER, Fernando. Ensino e construção de 

conhecimento. Porto Alegre: Armed, 2001. 

BRASIL. Ministério da Educação. Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional. Brasília: MEC/SEF, 1996.

BRASIL. Ministério da Educação: MEC, Secretaria de 

Educação Média e Tecnológica. Parâmetros Curriculares 

Nacionais - Ensino Médio. Brasília: Secretaria da 

Educação, 1999. 360 p.

CARNEIRO, Neyla Lima. As práticas docentes nas escolas 

públicas, considerando o uso do laboratório didático de 

física. 90 f. Monografia - Centro de Ciência e Tecnologia 

da Universidade Estadual do Ceará, UECE, 2007.

FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia. 27 ed. São 

Paulo: Paz e Terra, 2003. 148p.

OLIVEIRA, Luiz Kildery de Melo. O ensino de física numa 

perspectiva de inovação pedagógica. Fortaleza, 38 f. 

Monografia - Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, 

FGF, 2011.

QUERINO, André Luis Brito. O uso de aulas experimentais 

de física e o ensino com exemplos do cotidiano. P@rtes, 

São Paulo, Rev. eletrônica. Nov. 2010. Disponível em: 

<http://www.partes.com.br/educacao/aulasdefisica.asp>. 

Acesso em: 16 out. 2015. 

SAMPAIO, José Luiz; CALÇADA, Caio Sérgio. Física: 

volume único. 2. ed. São Paulo: Atual, 2005.



54 Revista do Professor v. 31 · n. 124 · out./nov./dez. 2015

MOSAICO CULTURAL
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As barbas do Imperador – D. Pedro II, a história de um 

monarca em quadrinhos

Autora: Lilia Moritz Schwarcz

Ilustrações: Spacca

Editora: Companhia das Letras

D. Pedro II (1825 – 1891) foi o primeiro imperador 

nascido em terras brasileiras. Sua chegada foi bastan-

te festejada, já que seus pais haviam tido, até então, 

quatro filhas. O País tinha, enfim, um príncipe herdeiro. 

Órfão de mãe, o menino foi deixado, com pouco mais 

de 5 anos, aos cuidados de tutores, já que seu pai, D. 

Pedro I, abdicou do trono brasileiro para voltar a Portu-

gal em 1831. Criado para ser diferente de seu pai, em 

termos de educação e caráter, o jovem herdeiro seguia 

regras rígidas. Foi coroado Imperador, em 1841, antes 

de completar 18 anos de idade. 

As barbas do Imperador – D. Pedro II, a história de 

um monarca em quadrinhos, de Lilia Moritz Schwarcz, 

com ilustrações de Spacca, é um misto de ensaio inter-

pretativo e biografia. Essa obra é uma versão em quadri-

nhos do livro As barbas do Imperador, da mesma Lilia, 

professora do Departamento de Antropologia da USP. 

Em seus 15 capítulos, apresenta um perfil de D. Pe-

dro II, amante dos livros e da ciência. Foi ele o funda-

dor do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), 

hoje a mais antiga e tradicional entidade de incentivo à 

pesquisa e preservação histórica, geográfica, cultural 

e de ciências sociais no Brasil. Amante de viagens, D. 

Pedro II conheceu várias culturas e trouxe muitas novi-

dades para o nosso País, como a fotografia (feita por 

daguerreotipo) e o aparelho de telefone.

As barbas do Imperador – D. Pedro II, a história de 

um monarca em quadrinhos retrata, ainda, a constru-

ção de Petrópolis, “a cidade de Pedro”, em 1843. Pro-

jetada para abrigar um palácio de verão, onde, além de 

descansar, o Imperador poderia se refugiar de invasões, 

pestes ou inimigos, a cidade se transformou no lugar 

preferido do monarca. Lá ele passou quarenta verões, 

durante as férias da Câmara e do Senado. O Palácio de 

Verão abriga, atualmente, o Museu Imperial, onde estão 

expostas peças ligadas à monarquia brasileira. 

O livro também apresenta fatos importantes da his-

tória do Brasil, como a edição da Lei Eusébio de Quei-

roz (1850), que proibiu o tráfico negreiro; o advento do 

Romantismo, estilo literário em que o índio se tornou 

o símbolo da nação recém-fundada; a instauração da 

chamada Era Mauá (década de 1850), época de gran-

des investimentos financeiros e industriais no País. 

Muitas ilustrações do livro são baseadas em gra-

vuras, fotos e charges de jornais da época, ou em 

obras de artistas como Jean-Baptiste Debret, Aurélio 

de Figueiredo e Araújo Porto-Alegre. Na narrativa, são 

utilizados trechos do diário do próprio Imperador e ex-

certos de cartas escritas por personagens históricos, 

como a Imperatriz Leopoldina (mãe de D. Pedro II). 

Ao final da obra, há textos sobre a escravidão no 

Brasil e a Guerra do Paraguai, além de uma linha do 

tempo com os principais fatos ocorridos no Brasil e no 

mundo entre 1807 e 1945. 
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Às voltas com a educação de sua filha, uma mãe que 

adora rock teve uma ideia interessante: fazer com que seus 

ídolos dessem bons exemplos à criança. Foi isso que mo-

tivou a paulista Laura D. Macoriello a escrever o livro Rock 

para pequenos – Um livro ilustrado para futuros roqueiros. 

 Jimi Hendrix, Elvis Presley, Janis Joplin, David 

Bowie, Angus Young, Ozzy Osbourne, Chuck Berry, 

Steve Harris (do Iron Maiden), The Rolling Stones, 

Ramones, Beatles, Kiss e The B-52s foram desenhados 

por Lucas Dutra com colorido vibrante e um toque de 

humor. Cada personagem protagoniza um fato curioso 

que informa e ensina. 

O livro conta, por exemplo, que David Bowie tem um 

olho castanho e o outro azul, o que o torna diferente de 

muitas pessoas. “Devemos respeitar as diferenças”, escre-

Roqueiros de amanhã

Rock para pequenos - Um livro ilustrado para futuros 

roqueiros 

Autora: Laura D. Macoriello

Ilustrações: Lucas Dutra

Editora: Edições Ideal 

ve a autora. Já Elvis, ícone do rock que lançou a moda do 

topete, ensina aos pequenos que cabelo precisa de pente 

e cuidados. Jimi Hendrix, que muitas vezes foi aplaudido 

por tocar guitarra com os dentes, lembra às crianças a im-

portância da escovação para ter dentes fortes e saudáveis. 

Meninos e meninas vão saber, ainda, que Chuck 

Berry foi um dos inventores do rock. “Ele dança tão ma-

luquinho que sempre tem que prestar atenção para ver 

se os cadarços estão bem amarrados”. A moral dessa 

história é que os cadarços não podem ficar soltos.

Pais e professores, roqueiros ou não, certamente vão 

gostar de ler esse livro junto com seus filhos e alunos. 

Depois, é só apresentar a eles os CDs desses grandes 

músicos que têm milhares de fãs em todo o planeta.
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PENSANDO BEM...

A escola no combate 
à corrupção

Frederico Assis Cardoso * 
Juliana Albuquerque Sulz **

Segundo o Dicionário Houaiss 
da Língua Portuguesa, a 
palavra corrupção tem 
como sinônimos os termos 
“adulteração”, “depravação”, 
“deterioração”, entre outros. 
Resultante do emprego de 
meios antiéticos e ilícitos, a 
corrupção visa à satisfação 
de interesses particulares 
em detrimento de outrem ou 
de um coletivo. 
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que o famoso “jeitinho brasileiro” é uma forma de furtar os 

direitos dos indivíduos. 

Em um romance bastante otimista, O herói discreto, 

o escritor peruano Mario Vargas Llosa, prêmio Nobel 

da Literatura em 2010, defende a sua crença na exis-

tência de homens honrados. E como produzir homens 

e mulheres honrados? Afora o discurso “salvacionista”, 

é necessário refletir sobre o papel da educação como 

o caminho eficaz no combate à corrupção. 

A nossa cultura e a nossa história indicam o enrai-

zamento da corrupção na sociedade como uma cons-

trução cultural. No entanto, somos capazes de des-

construí-la. Apesar de tantos casos de corrupção, há 

indivíduos honestos, não-corruptíveis. 

A escola oferece condições para a formação de indi-

víduos que prezam o bem coletivo, que compreendem a 

importância da lisura de seus atos para a construção de 

uma sociedade mais fraterna, igualitária e inclusiva.

O combate à corrupção deve ser um exercício diá-

rio praticado por professores e alunos. O entendimen-

to da nossa responsabilidade em formar gerações, 

como destacou o sociólogo francês Émile Durkheim, 

em Educação e sociologia, pode gestar a reserva mo-

ral de nossa sociedade. 

ssunto recorrente na política brasileira, tal-

vez a corrupção esteja despertando mais 

atenção do que qualquer outro no cenário 

atual. E, justamente por isso, temas ligados a pre-

varicação, propina, suborno e enriquecimento ilícito 

ganharam espaço na mídia e passaram a circular 

com frequência nas conversas informais. 

Nos últimos anos, o Brasil obteve significativos 

avanços no combate à corrupção. Quanto mais a 

corrupção tem sido denunciada, mais cresce a per-

cepção de seus efeitos danosos para a sociedade. O 

desvio de recursos destinados às políticas públicas 

no campo educacional, por exemplo, afeta a gestão 

da escola, a ação docente e a assistência estudantil. 

Isso se reflete, a curto e a longo prazos, na educação 

oferecida a diversas gerações, com impactos desas-

trosos para o desenvolvimento do País. 

Agindo silenciosa e sorrateiramente, a corrupção 

só existe porque as pessoas a reinventam, a revivem 

e a (re)produzem. Nesse sentido, ela está presente 

porque muitos se consideram amparados pela sen-

sação da invisibilidade de suas ações e pelo senti-

mento de impunidade.

 Em nosso país, a corrupção existe historicamente 

tanto na esfera pública quanto na privada. Travestida de 

um “jeitinho” para se obterem vantagens, está presen-

te também em pequenas atitudes cotidianas, como na 

instalação de “gatos” para a obtenção de energia elétri-

ca; na sonegação de impostos; no ato de “furar” a fila; 

na cópia indevida de softwares, livros e de trabalhos 

escolares, por exemplo. E, por incrível que pareça, isso 

ainda é visto como uma manifestação de esperteza, o 

que ajuda a tornar natural a corrupção.

De certa maneira, felizmente, temos observado uma 

crescente reprovação dos casos de corrupção alardeados 

pelos noticiários. O que presenciamos hoje no Brasil pode 

nos dar a oportunidade para (re)pensar a maneira como 

concebemos a corrupção. 

Assim, compreenderemos que isso não ocorre apenas 

nas mesas de negociação, envolvendo exclusivamente po-

líticos e pessoas ligadas a eles. Podemos, enfim, entender 

* Frederico Assis Cardoso é historiador e pedagogo, doutor em 

Educação, professor do Departamento de Educação da Universidade 

Federal de Viçosa (DPE/UFV). 

** Juliana Albuquerque Sulz é pedagoga pela Universidade Federal 

de Viçosa (UFV).
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CHARGE

Por Rafael Anderson






