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IV CONGRESSO DE EXTENSÃO E CULTURA

 Na sua quarta edição, o Congresso de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Pelotas 
reuniu extensionistas dessa Universidade e de outras, sobretudo nas sessões de apresentação de tra-
balhos.
 Inserido na 3a Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão, que teve como tema “Os 
Desafios da Universidade Pública Contemporânea”, o CEC trouxe como inovação na presente edição 
a supressão dos destaques, que nas edições anteriores geravam as premiações de primeiro a terceiro 
lugar. Os demais congressos da SIIEPE seguiram a iniciativa.
 Mantendo o sistema de avaliação do resumo com vistas a qualificar a publicação dos textos, o 
objetivo da mudança foi o de dirigir a atuação das bancas para o debate e a reflexão sobre os conteúdos 
apresentados. Os avaliadores foram extensionistas voluntários - docentes, técnicos administrativos e 
alunos de pós-graduação - que se inscreveram no chamado da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura para 
esse fim.
 O formato das sessões seguiu o usualmente empregado nos Seminários de Extensão Univer-
sitária da Região Sul, que ocorrem todos os anos em universidades públicas dos três estados. Em tal 
formato, cada trabalho é apresentado por um ou mais alunos que atuam nos projetos e prevalece a 
explanação sobre os resultados.Os debates ocorrem, em geral, sobre as evidências do atingimento 
das diretrizes básicas que norteiam a extensão universitária no Brasil, quais sejam: o envolvimento das 
equipes com públicos externos à universidade; a capacidade de atingir tais públicos e agir sobre a sua 
realidade; os resultados na formação dos estudantes envolvidos com vistas a ampliar e aprofundar a 
sua visão do social; a oportunidade que as equipes encontram de vivenciar a interdisciplinaridade e o 
potencial para associar conteúdos dos cursos com questões de pesquisa. Em especial, busca-se saber 
se os trabalhos evidenciam desenvolvimento do diálogo integrador entre as equipes extensionistas e as 
comunidades com as quais atuam.
 Reunidos em sessões que cruzaram campos de ação com as áreas temáticas da extensão, os 
trabalhos apresentados propiciaram a divulgação do que é produzido nas unidades acadêmicas e a 
possibilidade de que equipes de projetos e ações possam se conhecer e se aproximar.
 Os textos aqui reunidos expressam o conjunto das apresentações feitas, nas suas diversas áre-
as, bem como a amplitude e intensidade do que vem sendo produzido na dimensão extensionista, na 
UFPel, sobretudo.
 Deseja-se incentivar que essa dimensão continue conquistando novos campos e envolvendo 
mais estudantes.
 Que a presente edição dos Anais do 4o CEC possam contribuir para isso.

Francisca Ferreira Michelon
Pró-Reitora de Extensão e Cultura da UFPel
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UMA PROPOSTA DE REESTRUTURAÇÃO DO MANUAL DE ESTÁGIO 
PARA O CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA A DISTÂNCIA E 

PRESENCIAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

AIANA SILVEIRA BILHALVA1; MARCOS AURÉLIO DA SILVA²; 
ALINE GOULART DA SILVEIRA³; LÚCIA RENATA DOS SANTOS SILVEIRA4; 

KAUÃ SOARES DE CARVALHO5; SILVIA PRIETSCH WENDT6

1Universidade Federal de Pelotas  – aiana_bilhalva@hotmail.com
²Universidade Federal de Pelotas  – marcosmartins19952@gmail.com

³Universidade Federal de Pelotas  – alinegsilveira@live.com
4Universidade Federal de Pelotas  – luciarenata.silveira@gmail.com
5Universidade Federal de Pelotas  – kaua.carvalho.lam@gmail.com

6Universidade Federal de Pelotas - silviaclmd@gmail.com 

1. APRESENTAÇÃO

O presente trabalho é realizado através do Projeto de Extensão: Grupo de Estudos 

em Formação Docente a Distância de Matemática – GEFDDiM – no qual o bolsista  

fará acompanhamento e registro dos grupos de professores e tutores de estágios dos 

cursos de Matemática presencial e a distância da  Universidade Federal de Pelotas - 

UFPel - com reuniões periódicas, bem como nos encontros relacionados ao grupo e em 

outras ações do  Laboratório Virtual Multilinguagens - LAM, projeto de ensino, extensão 

e pesquisa, no qual participam os seguintes cursos do EaD (Educação a Distância), e 

do presencial: Licenciatura em Matemática, Educação no Campo, Pedagogia, Espanhol, 

Licenciatura em Filosofia e Licenciatura em História, que fazem parte do projeto 

Laboratório Interdisciplinar de Formação de Educadores - LIFE, da CAPES na UFPel.

O LIFE é o Programa de Apoio a Laboratórios Interdisciplinares de Formação de 

Educadores, da CAPES, consiste na união de subprojetos que visam promover a in-

teração entre diferentes cursos de formação de professores, de modo a incentivar o 

desenvolvimento de metodologias voltadas para a inovação das práticas pedagógicas; 

a elaboração de materiais didáticos de caráter interdisciplinar; o uso de tecnologias da 

informação e comunicação – TICs e a articulação entre os programas da CAPES rela-

cionados à Educação Básica.(EDITAL LIFE, 2012). Estes projetos citados, contam atual-

mente com a colaboração de bolsistas dos seguintes cursos: Licenciatura em Matemáti-

ca, Pedagogia, Design Digital e Cinema. 

O trabalho da bolsista do GEFDDiM tem como objetivo principal neste ano, escrever 

a versão 2017 do manual de estágio para os cursos de Licenciatura em Matemática a 

Distância (CLMD) e presencial, a partir do manual de 2015, modificando alguns pontos 
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onde não estava havendo um bom aproveitamento, que foram percebidos pelos pro-

fessores de estágios. O manual será para auxiliar tanto o professor quanto o aluno da 

graduação, respondendo dúvidas que possam surgir antes e durante o estágio.

Caracteriza-se como extensão, pois irá fazer uma ligação entre a fala dos tutores 

do CLMD, Coordenadores dos polos, Professores dos Estágios CLMD, Professores dos 

Estágios e com os estudantes, os quais participarão de reuniões, com discussões sobre 

assuntos pertinentes, as legislações e resoluções sobre estágio. Utilizando o debate 

para auxiliar a escrita do Manual de Estágio 2017. 

 

2. DESENVOLVIMENTO

 O manual de estágio terá a seguinte estrutura: 1- Introdução: 1.1 - Breve histórico 

do CLMD – Curso de Licenciatura em Matemática a Distância, 1.2 - Breve histórico dos 

estágios do CLMD; 2- O que é estágio? (esta questão será respondida a partir das le-

gislações de estágios); 3 - Quanto às instituições, Educação formal, Educação informal; 

4 - Os estágios no CLMD, 4.1 - Estágio Curricular Supervisionado 1 – matemática do 

ensino fundamental, 4.2 - Estágio Curricular Supervisionado 2 – matemática do ensino 

médio, 4.3 - Estágio Curricular Supervisionado 3 – matemática na educação não for-

mal, 4.4 - Estágio Curricular Supervisionado 4 – matemática na modalidade educação a 

distância; 5 - Das obrigações dos envolvidos nos estágios (a partir das legislações), 5.1 

- Coordenação de Estágios, 5.2 - Supervisão de Estágios, 5.3 - Orientação de Estágios, 

5.4 - As Instituições Concedentes; 6 - Documentação de Estágios (Legislação), 6.1 - Ter-

mo de Compromisso, 6.2 - Plano de Trabalho, 6.3 - Carta de Apresentação, 6.4 - Carta 

de Agradecimento; 7 - Avaliação de Estágio (Legislação); 8 - Etapas dos Estágios, 8.1- 

Observação, 8.2 - Monitoria, 8.3 - Regência de Classe; 9 - Planejamento, 9.1 - Planos 

de Aula, 9.2 - Projetos de Ensino, 9.3 - Planejamento em EaD;  10 - Novo Ensino Médio 

(Legislação). 

Estes tópicos serão escritos pela bolsista do GEFDDiM, a partir de leituras sobre 

o Manual de Estágio 2015 (UFPel), Legislações de Estágios (Ministério da Educação, 

Conselho Nacional de Educação), Resoluções de Estágios (Universidade Federal de Pe-

lotas, COCEPE - Secretaria dos Conselhos Superiores), relacionando todas as leituras 

com as discussões citadas anteriormente.

Este manual será produzido para orientar os estagiários e demais envolvidos nos 

Estágios Curriculares Supervisionados do Cursos de Licenciatura em Matemática da 

Universidade Federal de Pelotas. A intenção é unir muitas visões sobre estágio, pois 
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cada pessoa envolvida tem ponto de vista e vivências diferentes, e as escolas e demais 

instituições trazem em suas realidades as peculiaridades dos estudantes e demais en-

volvidos em sua constituição, desta forma, espera-se que os estágios dos cursos de 

Matemática da UFPel, mediante o amplo debate e discussão, possam atender às diver-

sidades existentes nas localidades onde são realizados os estágios. 

3. RESULTADOS 

O esboço do Manual 2017 contém os tópicos supracitados. A introdução terá um 

Breve relato Histórico do CLMD e um Breve relato dos Estágios do CLMD, no qual os 

professores do Curso a Distância, conterá a data de início do CLMD, data de início dos 

Estágios do CLMD e os professores serão responsáveis por fazer esses relatos no Ma-

nual 2017. Os tópicos: O que é estágio?; Das Obrigações dos Envolvidos nos Estágios; 

Avaliação de Estágio, serão escritos pela bolsista do GEFDDiM a partir de leituras feitas 

das seguintes Legislações e Resoluções: Lei nº 11788, de 25 de setembro de 2008; 

Resolução nº 03 de 08 de junho de 2009;  Resolução nº 04 de 08 de junho de 2009; 

Resolução CNE/CP 1, de 18 de fevereiro de 2002; Resolução nº 2, de1º de julho de 

2015. O tópico sobre o Novo Ensino Médio será escrito a partir, da leitura disponível no 

Portal do Ministério da Educação.

Os tópicos restantes: Os Estágios no CLMD, Estágio Curricular Supervisionado 1 – 

Matemática do Ensino Fundamental, Estágio Curricular Supervisionado 2 – Matemática 

do Ensino Médio, Estágio Curricular Supervisionado 3 – Matemática na Educação Não 

Formal, Estágio Curricular Supervisionado 4 – Matemática na modalidade Educação a 

Distância; Planejamento, Planos de Aula,  Projetos de Ensino, Planejamento em EaD;  

serão reescritos a partir do Manual 2015 e de reuniões feitas com os tutores do CLMD, 

coordenadores dos polos, professores dos estágios CLMD, professores dos estágios 

presenciais e com os estudantes. Reajustando o Manual de modo que ele consiga 

abranger todas as modificações necessárias percebidas pelos envolvidos nos estágios.

As modificações iniciais serão na carga horária e na estrutura das disciplinas. No 

Manual 2015 eram quatro estágios: dois na Educação Formal e dois na Educação Não 

Formal – Ensino Médio e Ensino Fundamental; no Manual 2017, pretende-se reformular 

para quatro estágios: dois na Educação Formal – 200h, um na Educação Não Formal 

(oficinas didáticas) – 100h e um no Formato EaD – 100h. No Formato EaD o estudante 

terá acesso como professor a uma sala do Moodle - (Modular Object Oriented Dynamic 

Learning Environment).
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A educação formal pode ser resumida como aquela que está presente 

no ensino escolar institucionalizado, cronologicamente gradual e hie-

rarquicamente estruturado, e a informal como aquela na qual qualquer 

pessoa adquire e acumula conhecimentos, através de experiência di-

ária em casa, no trabalho e no lazer. A educação não formal, porém, 

define-se como qualquer tentativa educacional organizada e sistemá-

tica que, normalmente, se realiza fora dos quadros do sistema formal 

de ensino (BIANCONI e CARUSO apud MOLTER et al, 2015, p. 8).

Também serão modificadas as formas de tutoria, pois a CAPES não fomenta os 

cargos de coordenador de estágios e tutor de estágios, deixando então de ter as figuras 

do orientador e coorientador de estágios no curso.

O Manual será escrito pela bolsista do GEFDDiM, acompanhado de professores 

responsáveis pelos Estágios dos Cursos de Licenciatura em Matemática da UFPel. A 

entrega prevista para o esboço do Manual é até dezembro de 2017, passando pelo bol-

sista do curso de Design Digital, no qual será colocado em um formato adequado, para 

então passar por uma revisão da orientadora do GEFDDiM. 

4. AVALIAÇÃO

Mediante a escrita do  esboço do Manual, vemos que as modificações em relação 

ao Manual de 2015 visa a atualização referente às Leis e Resoluções de Estágio, tam-

bém coloca em movimento a integração entre todas as partes envolvidas, sendo estas 

os estudantes, tutores, professores e responsáveis pelas instituições nas quais os está-

gios ocorrem. 

Até agora, o projeto serviu principalmente no preparo teórico do Manual, e no aporte 

para as discussões da equipe de estágios.

O GEFDDiM não visa apenas estudar as atividades de estágio, mas das diversas 

práticas docentes relacionadas. O Grupo de Estudos de Formação Docente em Mate-

mática a Distância, é uma alternativa de discussão e produção de conhecimento entre 

estudantes, professores, tutores e responsáveis pelas instituições onde ocorrem os es-

tágios.

A avaliação do projeto se dará mediante a finalização do Manual 2017, e na análise 

dos cumprimentos das metas do projeto, a partir  das discussões entre estudantes, tuto-

res, professores e responsáveis pelas instituições onde ocorrem os estágios.  
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1. APRESENTAÇÃO

Ao ser considerada apenas a relação dual entre o ensino e a extensão incorremos 

numa formação que se preocupa com os problemas da sociedade contemporânea, mas 

carece da pesquisa, responsável pela produção do conhecimento científico. Por sua 

vez, se associados o ensino e a pesquisa, se ganha terreno em frentes como a tecno-

logia, mas incorremos no risco de perder a compreensão ético-político-social conferida 

quando se pensa no destinatário final desse saber científico, a sociedade, e nessa pro-

posta na mudança de atitudes em relação ao ensino. Por fim, quando a articulação entre 

extensão e pesquisa exclui o ensino, perde-se a dimensão formativa que dá sentido à 

universidade, a formação cidadã dos alunos envolvidos nesta ação (BOBROWSKI et al., 

2016; MOITA; ANDRADE, 2009).

Em abril de 2016 teve início o projeto de ensino “GETEC - Grupo de Estudos e Tra-

balhos em ensino de Ciências”, sendo sua equipe constituída por docentes do DEZG/

IB e acadêmicos dos cursos de Agronomia, Nutrição, Ciências Biológicas e Medicina 

Veterinária, que atuam em diferentes  atividades: na execução e realização de ações de 

popularização da ciência, que integram comunidade e meio acadêmico, universitário e 

escolas da rede de ensino público e privado, participando também, em parceria com gru-

pos de outros projetos, como monitoria, elaboração de material didático e de trabalhos 

para apresentação em eventos científicos. 

Nesse contexto, o projeto permite a associação entre os aprendizes em um objetivo 

comum: o aprender. E este aprender não se resume apenas aos conteúdos relativos a 

fatos e conceitos (conceituais), pois o aluno, ao assumir compromissos, envolve-se com 

conteúdos procedimentais (ao elaborar aulas, experimentos ilustrativos, oficinas e mos-

tras) e atitudinais.
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Uma de suas ações é a mostra e/ou oficina “Sementes: a continuação da vida”, 

de caráter polivalente  podendo ser aplicada para diversos níveis de ensino, diferen-

tes faixas etárias, em escolas públicas ou privadas, e tanto para discentes como para 

docentes. A sua abrangência será a dos municipios próximos da Universidade Federal 

de Pelotas, como por exemplo: Pelotas, Jaguarão, Arroio Grande, Herval, Canguçu, 

Cerrito e Morro Redondo.

Portanto, a mostra e/ou oficina “Sementes: a continuação da vida” objetiva propiciar 

a integração dos alunos do ensino fundamental e médio da Educação Básica com o 

meio acadêmico universitário através de demonstrações práticas e teóricas, utilizando 

como tema gerador – sementes.

2. DESENVOLVIMENTO

Neste trabalho está apresentada a descrição da ação proposta como mostra cien-

tífica para a Semana da Ciência e Tecnologia.

Desde o início do semestre letivo 2017/1, a equipe está mobilizada na elaboração 

da proposta e na preparação das atividades para a sua execução. 

A coleção de sementes está constituída por exemplares de espécies cultivadas, 

silvestres, frutíferas, medicinais e florestais, processadas, acondicionadas em tubetes 

com tampa plástica, identificados e organizados. Esse acervo diversificado está cons-

tituído por mais de 60 tipos diferentes de sementes, sendo mantido no Laboratório de 

Genética (LabGen) do Departamento de Ecologia, Zoologia e Genética (DEZG) do Ins-

tituto de Biologia (IB). 

A metodología utilizada para sua apresentação tem a seguinte logística: as semen-

tes, expostas em suportes de madeira serão trabalhadas por áreas temáticas: a) estru-

tura e aspectos morfológicos (tegumento, cotiledones, etc);   b) variabilidade intraespe-

cífica (forma, tamanho, cor, textura, entre outros); c) modos de dispersão; d) aspectos 

nutricionais para alimentação humana e animal; e e) aspectos ecológicos. 

Abordagens sobre a composição química e o valor nutricional de determinadas 

sementes, relacionadas ao processo de polimento e industrialização, auxiliam a incenti-

var bons hábitos alimentares e a conscientizar sobre riscos de doenças causadas pela 

ingestão de certos produtos. Portanto, como as interações entre a educação básica e a 

educação universitária promovem a disseminação de princípios, ideias e fundamentos, 

espera-se construir conhecimento, visão critica e auxiliar na postura para uma alimen-
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tação mais saudável, intensificando o contato com a comunidade através das crianças 

e dos jovens.

Banners, evidenciando aspectos relevantes e de tamanho reduzido das sementes, 

serão dispostos ao redor das mesas para facilitar a explanação dos acadêmicos. Apre-

sentação em PowerPoint e vídeos de curta duração também serão exibidos para a inte-

gração dos conteúdos abordados. 

Caso o público seja variável em relação à faixa etária, uma adequação de linguagem 

ao nível de cognição dos participantes será adotada. Os tubetes contendo as sementes 

permanecerão fechados durante o Evento, permitindo o manuseio e a observação das 

amostras.

3. RESULTADOS 

O material biológico da mostra foi obtido através de doações de pesquisadores me-

lhoristas da Embrapa Clima Temperado e de professores/acadêmicos da Universidade 

Federal de Pelotas, e de aquisições no comércio local (Fig. 1).

Esta atividade será apresentada no corrente ano para alunos do Ensino Básico na 

Semana da Ciência e Tecnologia no evento de extensão da UFPel/Biotecnologia, sob a 

cordenação da profa. Dra Luciana Bicca Dode, o “IV Desafio Mural G-Biotec: Desbra-

vando a ciência” (Fig. 2).

 

  Figura 1. Ilustração do material biológico presente na coleção de sementes do projeto 
GETEC. Fonte: acervo do autor.
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 Figura 2. Convite para a mostra “Sementes: a continuação da vida” no evento “IV Desafio 
Mural G-Biotec: Desbravando a ciência” durante as comemorações da Semana da Ciência 

e Tecnologia.

  A perspectiva, a partir da qual se trabalha é a de que tal compreensão deter-

minará o modo como os estudantes se relacionam com o mundo; não como meros 

coadjuvantes, mas como partícipes ativos e transformadores. Espera-se através das 

ações do projeto contribuir para a formação diferenciada do aluno do ensino superior, 

preparando-o para o futuro exercício profissional e o exercício de sua cidadania.

4. AVALIAÇÃO

A análise da efetividade da ação será realizada a partir de uma abordagem quali-

tativa referente aos relatos dos participantes e oficineiros ao final da exposição e pelo 

número de visitantes à mostra cientifica.

5. REFERÊNCIAS 
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1. APRESENTAÇÃO

O objetivo desse texto é identificar a importância do relacionamento interpessoal 

no ambiente de trabalho educacional, a partir de experiências vivenciadas no Pré-U-

niversitário Popular Desafio, ocorrendo interdisciplinarmente. Sendo este um espaço 

destinado à preparação de jovens para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), é 

importante que o trabalho realizado neste espaço tenha como resultado final a contri-

buição para o ingresso dos mesmos na universidade. 

Tendo em vista que o relacionamento nestes ambientes é complexo, pois envolve 

o autoconhecimento, empatia, autoestima, cordialidade, ética e principalmente a comu-

nicação. As ações realizadas no ambiente educacional refletem diretamente na organi-

zação, rendimento e aprendizado dos alunos, além de interferir no ambiente de trabalho 

(FRESCHI e FRESCHI, 2013).

Considerando o convívio interpessoal e a importância da socialização no ambiente 

de trabalho, o grande desafio para o ser humano é conciliar a cordialidade e a empatia. 

Se alguma relação não estiver equilibrada, faltará motivação e o trabalho ficará preju-

dicado.

Investigando a influência do convívio interpessoal e a importância da socialização 

no trabalho, entende-se que o relacionamento estimula o autodesenvolvimento, a aqui-

sição de conhecimentos no âmbito do ensino, e colabora com o crescimento profissio-

nal, já que os trabalhadores do Pré-Universitário são acadêmicos de diferentes áreas 

de conhecimento, disseminando o conhecimento e experiências vivenciadas refletindo 

diretamente na formação destes universitários.
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“Conhecer pessoas, processos de grupos, cultura organizacional e o 

modo como esses processos interagem entre si, passou a ser uma exi-

gência essencial de qualquer gestor que almeje sucesso no mundo dos 

negócios e das organizações” (QUADROS; TREVISAN, 2009, p.15).

2. DESENVOLVIMENTO

O presente estudo trata-se de uma pesquisa teórico-reflexivo, para levantamento 

da produção do conhecimento. Para tanto, utilizou-se bases de dados bibliográficos ob-

tidos via internet. A partir do levantamento bibliográfico acerca da temática, buscou-se 

estudos e pesquisas de diversos autores, tendo como objetivo apresentar as principais 

questões discutidas no âmbito das relações interpessoais no ambiente de trabalho edu-

cacional da instituição Desafio Pré Universitário.

3. RESULTADOS 

Segundo Silva (1997) o termo ‘’relações interpessoais” é muito amplo e precisa ser 

definido para ter operacionalidade, o mesmo conceitua o termo sendo uma relação entre 

indivíduos, necessariamente na existência de pelo menos duas pessoas. Para Leitão, 

Fortunato e Freitas (2006) o conceito de relacionamento interpessoal é ampliado ainda 

para o autoconhecimento, acreditando que quando uma pessoa conhece a si mesma, 

muitas portas se abrem o que facilita a comunicação interpessoal com outros membros 

do trabalho, que consequentemente reflete no aumento da produtividade.

No espaço educacional as relações são vistas, em sua maioria, como o convívio 

agradável, a troca de experiências e a possibilidade de contar com o outro nos momen-

tos de dúvida e busca de possibilidades. Conforme Chiavenato (1992), os indivíduos se 

relacionam de acordo com seus objetivos individuais, pautado em sua história pregressa, 

sua forma de pensar, seus valores, crenças, tendências, sentimentos e suas atitudes.

São elencados alguns elementos que podem impulsionar o relacionamento inter-

pessoal, sendo eles: liderança democrática, respeito, responsabilidade, assertividade, 

empatia, bom humor. Para que se obtenha êxito na prestação de serviços é de funda-

mental importância que a organização estimule seus colaboradores a desenvolverem 

suas habilidades de comunicação interpessoal, objetivando compreender e conviver me-

lhor com os outros (LEITÃO, FORTUNATO E FREITAS, 2006).
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Dito isso entende-se que o objetivo do estudo de identificar a importância do rela-

cionamento interpessoal no ambiente de trabalho educacional foi alcançado, uma vez 

que podemos concluir que o ato de interação entre os indivíduos envolve diversas di-

mensões humanas, e no ambiente de trabalho essa experiência tende a ser ainda mais 

difícil, uma vez que envolve o convívio diário. No ambiente de trabalho as relações 

interpessoais são fruto dos processos de interação, bem como interações de perso-

nalidades, que são capazes de modificar o comportamento do indivíduo (FRESCHI e 

FRESCHI, 2013).

A comunicação é o fator de maior importância para os relacionamentos nos am-

bientes de trabalho, já que esta exerce um enorme poder no equilíbrio, desenvolvimento 

e expansão da organização, a eficácia desta é imprescindível para o bom funciona-

mento do ambiente de trabalho, pois quanto mais eficiente a comunicação, melhor as 

relações interpessoais, intersetoriais e inter-organizacionais e melhor o desempenho e 

a produtividade da organização (SILVA, NUNES E JUCHEM, 2008).

COUTRIM e HABERMAS ( (2010), “propõe então, como nova perspec-

tiva para o conceito de razão: a razão dialógica, que brota do diálogo e 

da argumentação entre os agentes interessados, em uma determina-

da situação.É a razão que surge da chamada ação comunicativa, do 

uso da linguagem como meio de conseguir o consenso. Para tanto, é 

necessária uma ação social que fortaleça as  estruturas capazes de 

promover as condições de liberdade e de não constrangimento, im-

prescindíveis ao diálogo”.

Portanto, as relações saudáveis são aquelas que apresentam equilíbrio, onde mes-

mo que haja um atrito, a equipe consegue entre si analisar de maneira objetiva e re-

solvê-lo, retornando para um estado de harmonia. Se instaurado um clima harmônico, 

positivo e de respeito, pode-se ter de volta um ambiente sadio e sem grandes turbulên-

cias, no entanto o contrário pode causar inimizades, impactando diretamente os resul-

tados, desempenho, crescimento profissional e organizacional (TAVARES, COUTO E 

SILVA, 2012).
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4. AVALIAÇÃO

Existem valores básicos que se devem disseminar no ambiente de trabalho, como 

transparência, respeito e responsabilidade propiciando um ambiente tranquilo e motivan-

do os trabalhadores, então para que se tenha um ambiente harmonioso e cooperativo, 

se faz necessário administrar as emoções, controlar os impulsos, e aliviar a ansiedade. 

É imprescindível estabelecer relações empáticas, colocando-se um no lugar do outro, 

compreendendo e percebendo seus sentimentos, intenções e mensagens não verbali-

zadas (GOES E PASTRO, 2011).

Dadas as especificidades dos ambientes de trabalho, estudar e compreender os 

processos envolvidos com relacionamento interpessoal é uma problemática importan-

te, considerando o impacto nos bons resultados com rendimento e produtividade no 

ambiente de educação. O presente estudo discorre um assunto de grande importância 

no âmbito da extensão, uma vez que a interdisciplinaridade promove a associação de 

diferentes áreas.

O presente estudo proporciona a reflexão acerca das relações interpessoais no am-

biente de trabalho educacional, possibilitando para o grupo de trabalho considerar o 

impacto das relações interpessoais no ambiente. Acredita-se que os futuros acadêmicos 

que irão fazer parte da equipe de trabalho do Pré-Universitário Popular Desafio, compre-

endam que as interações nesse ambiente podem provocar mudanças na aprendizagem 

e rendimento dos alunos.
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1. APRESENTAÇÃO

Este trabalho tem como base as observações, práticas e reflexões ocorridas duran-

te o Projeto de Extensão Brincando na Escola, da Faculdade de Educação da Universi-

dade Federal de Pelotas (FaE/UFPel), numa turma de 2º ano, com dezoito crianças entre 

sete e oito anos de idade. O referido projeto foi realizado no segundo semestre de 2016, 

totalizando 60 horas, em uma Escola Estadual de Ensino Fundamental Incompleto, lo-

calizada no centro da cidade de Pelotas-RS. Este é um projeto que tem a orientação do 

professor Rogério Würdig e é desenvolvido por ele semestralmente, sendo esta uma das 

escolas participantes do mesmo. O conceito de brincar que utilizamos aqui encontramos 

em BROUGÉRE (1998) in ALMEIDA (2012, p. 19), que postulou que: “Brincar não é uma 

dinâmica interna do indivíduo, mas uma atividade dotada de uma significação social pre-

cisa que, como outras, necessita de aprendizagem.”

Acreditamos que o pátio da escola é um lugar que deve ter sua arquitetura pensada 

para o livre brincar das crianças, porém não foi o que encontramos nessa escola pública. 

Este foi um dos fatores que dificultou bastante nosso trabalho, isto é, brincar semanal-

mente com as crianças por cerca de trinta minutos. O pátio cimentado e sem atrativos 

para o brincar funcionou como um impedimento para compartilharmos/apresentarmos 

algumas brincadeiras. 

Inspiradas na sugestão de WÜRDIG e VALÉRIO (s/d, p.8) que para brincar mais na 

escola é importante “reconhecer o espaço físico da escola e da vizinhança (disponível 

e seguro), identificando possibilidades de brincadeira e de transformação do espaço, 

tornando-o mais lúdico”, fizemos um breve reconhecimento do espaço da escola para, 

então, adaptarmos o nosso repertório de brincadeiras. Além disso, percebemos que na 

escola havia poucos materiais disponíveis, resumidos à corda, bola e bambolês.
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Em relação a isso, EMMEL (1996, p. 4) explica que:

Na maioria das escolas o que se vê são pátios, ou pequenos, ou sem 

planejamento algum para quaisquer brincadeiras, reservando à crian-

ça pouquíssimas opções de uma expansão maior de seu corpo em 

conjunto com sua mente, restando muitas vezes as possibilidades úni-

cas de alimentar-se e conversar com colegas. Nesta conjuntura, em 

nome da aprendizagem, da criança é retirado o direito de ser criança. 

As brincadeiras passam a ser atividades indesejadas e até mesmo 

proibidas, relegando-se a um plano ínfimo todo o seu importante papel 

no desenvolvimento cognitivo, motor, social e emocional da criança.

O pátio da escola, neste sentido, precisa ser pensado como estimulador do brincar, 

transmitindo segurança para a realização das mais diferente atividades. Para tanto, a 

sua estruturação deve constar do projeto político pedagógico da escola.

2. DESENVOLVIMENTO

No primeiro contato com as crianças procuramos conhecê-las e realizar, através de 

desenhos, um pequeno levantamento das brincadeiras preferidas e daquelas que cos-

tumavam brincar na escola. A partir daí combinamos com a turma que brincaríamos, 

assim que possível, com as brincadeiras desenhadas e com outras diferentes, escolhi-

das por nós, as professoras brincantes, para que pudessem ampliar o repertório lúdico. 

Inicialmente, o planejamento das aulas brincantes priorizou o novo, isto é, as brinca-

deiras que não eram conhecidas pelas crianças, mas que de alguma forma pudessem 

diverti-las, respeitando as características da turma. Ao mesmo tempo em que tentamos 

eliminar as competições, investimos nas brincadeiras  que objetivavam a cooperação, o 

afeto ou simplesmente a diversão das crianças. Dentre elas citamos: passa anel,  cabo 

de guerra,  bola por cima, bola por baixo,  passa passará,  estoura balão com a barriga, 

basquete, futebol, escravos de Jó e passando o bambolê, etc. Durante o desenvolvi-

mento do projeto, a turma sugeriu brincadeiras que eram realizadas de acordo com as 

possibilidades do tempo, do espaço e das interações.
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3. RESULTADOS

Observamos que as limitações impostas pelo espaço impediram a realização de 

uma série de atividades, porém também percebemos que as crianças, a seu modo, já 

estavam adaptadas àquele espaço e, por isso, participaram de todas as brincadeiras pro-

postas. Talvez as preocupações com espaço fossem muito mais nossas do que delas, 

já que pesava sobre os nossos ombros a responsabilidade de preservar a integridade 

das crianças. Ao mesmo tempo, seguindo o objetivo do projeto, queríamos transformar 

aquela meia hora da aula de brincadeiras em um momento de diversão e prazer. 

Acreditamos que esse sentimento diga um pouco sobre a visão que temos de es-

cola, da infância e do brincar. De acordo com nossas concepções, o espaço deveria 

ter destaque na organização escolar. Embora a existência de brinquedos (ou não) não 

represente fator determinante para a realização das brincadeiras, pode servir como um 

estímulo para a exploração do espaço e para a interação com o outro, tão importante 

para o desenvolvimento social e intelectual das crianças. As crianças também reconstro-

em sua visão de mundo a partir destes breves momentos de interação com o outro. No 

confronto com valores aprendidos em casa e na escola, têm a possibilidade de recons-

truí-los. ALMEIDA (2012, p. 19) reforça essa ideia, dizendo que “nenhuma criança brinca 

só para passar o tempo. Quando brinca, ela o faz sempre por um desejo de compreen-

der e reconstruir o mundo”.

Com relação à escola, consideramos que o formato do pátio traduz, de certa forma, 

uma visão de escola como espaço para o desenvolvimento das atividades tradicionais 

de sala de aula, no qual o momento do recreio se constitui apenas como momento de 

“descanso das atividades dirigidas e não como forma de socialização e integração da 

criança” (KISHIMOTO, 2001, p. 238). 

A escola é um espaço de escolarização, porém não podemos nos esquecer da im-

portância que tem o pátio para as crianças. É nele onde elas irão, nos poucos minutos 

destinados ao recreio, exercer sua liberdade de brincar. Acreditamos que a estruturação 

do pátio - com o objetivo de torná-lo mais apropriado para as brincadeiras das crianças 

- acarretaria num ganho para o seu desenvolvimento social, pois é através das brinca-

deiras que elas interagem com os outros. De acordo com BROUGÈRE (1997, p. 105),

à criança não brinca em uma ilha deserta. Ela brinca com as substân-

cias materiais e imateriais que lhe são propostas, [...] e, ao contrário do 

que pensam alguns educadores, o brinquedo não é um condicionante 

da brincadeira, eles apenas as orientam.
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KISHIMOTO (2001, p. 238) relata que “o modelo da escolarização, com suas nor-

mas e regras, exerce uma “violência simbólica” (BIARNÉS, 1999), desrespeitando as 

necessidades infantis”. Tais necessidades seriam facilmente atendidas através de um 

trabalho de qualificação lúdica do espaço escolar.

  

4. AVALIAÇÃO

As crianças são seres brincantes. Percebemos isso nos inúmeros encontros que 

tivemos com a turma ao longo do projeto. Elas têm vontades e jeitos próprios de brin-

car; brincam quando propomos e também quando não propomos. Nossos registros 

mostram a alegria de cada uma no momento das brincadeiras. Por esse motivo, é im-

prescindível pensarmos em espaços mais seguros e atrativos para o exercício pleno da 

natureza infantil onde o brincar tem um lugar privilegiado. 

As crianças são protagonistas da escola no Ensino Fundamental e, como tal, pre-

cisam assumir seu lugar. Acreditamos que suas particularidades relativas às formas de 

socialização e aprendizagem precisam ser respeitadas. Entendemos que ser criança 

implica, não exclusivamente, em relacionar-se com o mundo de forma lúdica. Nesse 

sentido, é inconcebível que os espaços que elas ocupam na escola não atendam tais 

necessidades de ludicidade.
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1. APRESENTAÇÃO

O presente resumo tem por principal objetivo explicitar os resultados obtidos pela 

atual formatação de atuação do projeto de extensão componente do curso de cinema e 

audiovisual, de alcunha Produção de Vídeo Estudantil, que estima, sucintamente, o que 

se descreve em seu título. Sua atuação se dá em algumas cidades do estado do Rio 

Grande do Sul e procura englobar todas as áreas que compõem a feitura de um vídeo, 

formatadas de forma simples para a aplicação de tal em escolas de qualquer nível de 

formação como também para alunos de qualquer faixa etária. Pensado de forma pro-

cessual, a primeira etapa visa capacitar os professores de qualquer área interessados 

nas competências: roteiro, gravação, produção, direção e edição por meio de oficinas 

presenciais e a distância. Os professores então capacitados repassam as informações 

para suas turmas que produzem, enfim, os vídeos com temas livres. Como uma forma 

de prolongar a vida dessas produções e mais ainda envolver a comunidade, é proposto 

a realização de um festival competitivo.

O processo do festival está como uma forma de utilização do cinema enquanto ele-

mento de encantamento que cativa os jovens para um uso efetivo da tecnologia dentro 

da sala de aula em favor de uma atividade de fim pedagógico e multidisciplinar, que des-

sa forma proporciona protagonismo para alunos de diferentes habilidades e inteligências.

Até o dado momento o festival, funciona de forma sistemática, anualmente nas ci-

dades de Capão do Leão, São Lourenço e Rio Grande, com apoio direto do projeto e 

apoia a realização nas cidades de São Leopoldo, Guaíba e Irani. O canal no YouTube do 

projeto, conta hoje com 21 mil inscritos e 12 milhões de acessos em webséries e video-

aulas de diferentes formatos voltadas para aluno e professor em diferentes enfoques e 

linguagens empregadas.
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2. DESENVOLVIMENTO

A capacitação é proposta por meio de oficinas teórico-práticas pensadas para os 

professores, em uma intenção de prolongamento das ações, em grande aproximação 

com as Secretaria Municipal de Educação (SMED) de cada cidade e suas articuladoras 

que intermediam a proposta nas escolas da rede ao apresentar e viabilizam os encon-

tros para formação. Pela distância geográfica, notou-se a necessidade de produção de 

material de vídeos educativos sobre o tema em diferentes linguagens para um melhor 

rendimento, todo o acervo disponível no canal do Youtube do projeto por ser um suporte 

com o qual os alunos possuem grande intimidade. Ainda sobre os professores o foco 

das ações é muito mais sobre as ações pedagógicas efetivamente do que informações 

técnicas pelo conhecimento de ser o maior problema de implementação também por, 

muitas vezes, o projeto ser protagonizado pelos estudantes na totalidade, necessitando 

apenas do estímulo e referencial.

O cinema é repensado para caber em um vídeo e as grandiosas câmeras dão espa-

ço aos pequenos celulares, tudo na intenção de maior democratização de todos aspec-

tos sem perda dos atrativos da proposta, e não somente. O projeto, ao mesmo tempo, 

dá conta de um grande gargalo da educação atual: a utilização da tecnologia de forma 

efetiva enquanto suporte para pedagogias alternativas.

3. RESULTADOS

Relataremos uma das ações ocorridas no ano de 2016, quando a Universidade 

Federal de Pelotas por meio do projeto de extensão “Produção de vídeo escolar” e do 

coordenador de tal Josias Pereira, propôs à SMED de Capão do Leão realizar o festival 

de vídeo estudantil na cidade. A gestão da época, Suellen Cunha, indicou a professora 

Izabel Cristina para ser a responsável por organizar o Festival com o apoio do projeto de 

extensão. Com o acordo, foi dimensionada a capacitação docente que envolveu 15 pro-

fessores e resultou em 23 vídeos de seis escolas diferentes. O projeto teve duração de 

10 meses entre oficinas e a cerimônia de premiação e notável envolvimento e interesse.

Os vídeos resultantes, para além de quesitos técnicos (o que raramente é relevan-

te) foram admiráveis pelas temáticas abordadas. Muitos discutiam questões de gênero, 

orientação sexual e violência. Tudo isso reflete a convicção de que o jovem quando tem 

para si o suporte adequado faz o uso relevante, como representar o meio que o cerca 

de forma crítica.
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Para além desse fator, está a catarse proporcionada pela produção do vídeo em si 

mesmo, pela emancipação em relação a hierarquia e pragmatismo comum da sala de 

aula, como refletido nos depoimentos de duas alunas:

“A diferença é que na sala de aula temos que seguir as regras dos professores e 

com o vídeo são as nossas regras nosso tempo. E ficou muito bom, na escola os pro-

fessores que mandam aqui somos nós”

“Dentro da sala de aula as ideias não são nossas, nesse projeto sim são nossas 

ideias, é a nossa cara, somos nós”

4. AVALIAÇÃO

Com um dos reflexos do processo de globalização, um celular que possibilita mi-

nimamente captar imagens, seja no formato de foto ou vídeo, é um item básico para a 

maioria da população e junto (e devido) a isso as redes sociais mais populares como o 

Instagram, Facebook, Snapchat, e as que precederam essas, tem em si integrada tal 

ferramenta. Tais fatos podem ser considerados decisivos para a reverberação de dis-

cussões importantes socialmente e de transformação também de alguns paradigmas 

anteriormente postos, como por exemplo, tornar trivial a produção de vídeos narrativos 

ou não por qualquer pessoa em qualquer condição, e essas condições também são 

principalmente responsáveis pelo estímulo ao sujeito para transmissão e exposição de 

suas próprias histórias, criações e posicionamentos. “Que o anônimo seja não só capaz 

de tornar-se arte, mas também depositário de uma beleza específica, é algo que carac-

teriza propriamente o regime estético das artes”. (RANCIÈRE, Jacques, 2014. p. 47).

Uma vez que a produção é modificada o consumo por sua vez também é, com isso 

novos formatos de tela e de narrativas são postos como norma e, portanto, naturaliza-

dos pelo público consumidor; tais relações afrontam a ideia, antes tida como definitiva, 

de um sistema natural de leitura de imagem e de uma determinada estética inquestioná-

vel, e finalmente, resulta em consideráveis alterações na composição das que seguem. 

Esse panorama define um campo propício para inúmeras inovações no campo da dire-

ção, sobretudo a inclusão de pessoas não necessariamente do ramo do cinema, mas 

que conseguem encontrar nele uma ferramenta de expressão e até de denúncia, como 

observa a autora ao afirmar que a cultura na qual estamos inseridos é audiovisual.



38

A cultura contemporânea é audiovisual não tanto pela abundância e 

heterogeneidade de vídeos em circulação, mas pela oportunidade que 

as máquinas de vídeo oferecem a qualquer usuário médio de participar 

da experiência audiovisual, de protagonizar cenas da cultura [...]. (KIL-

PP, Suzana, 2010. p. 24).
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1. APRESENTAÇÃO

O Laboratório de Educação Musical (LAEMUS), localizado no Centro de Artes II, 

faz parte do curso de Música - Licenciatura da Universidade Federal de Pelotas e nele 

são desenvolvidas atividades pedagógico-musicais à comunidade. Dentre os projetos 

de extensão desenvolvidos no laboratório, destacamos a Musicalização para Bebês. 

Trabalhando com quatro turmas de faixa etária entre 3 meses à 3 anos, o projeto conta 

com uma coordenadora e seis monitores, tendo como objetivo estimular a musicalidade 

dos bebês através de atividades que trabalhem o canto, percepção, movimentos corpo-

rais e exploração de instrumentos percussivos.   

O projeto é aberto à comunidade e desde o ano de 2014 teve grande procura de 

pais com filhos diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista (TEA), gerada a 

partir da indicação de psicólogos e fonoaudiólogos que acompanham os bebês com 

TEA em suas respectivas terapias. O principal motivo da indicação é que a maioria 

das atividades de estimulação realizadas pelos/com os bebês autistas são estruturadas 

com psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, entre outros, 

através do projeto eles podem ter contato com outros meios além desses. Sendo esta 

procura continuada observamos a importância de trabalhar e pesquisar estudos e al-

ternativas voltados para o TEA e sua relação com a educação musical. Segundo Louro 

(2006),

Não é necessário, portanto, reservar o ensino de música para pesso-

as com deficiência somente a instituições especializadas ou direcio-

ná-las unicamente com intenções terapêuticas, pois assim estaremos 

negando o princípio da inclusão social de um contingente expressivo 

de alunos e, quem sabe, possíveis profissionais da música. Portanto, 
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as escolas e os professores de música precisam estar sensíveis e pre-

parados para compreender a diversidade de nossa população (p. 30).

O autismo é um distúrbio do desenvolvimento humano que vem sendo estudado 

pela ciência há quase seis décadas, mas sobre o qual ainda permanecem, dentro do 

próprio âmbito da ciência, divergências e grandes questões a responder. O autista nasce 

com um transtorno neurobiológico, ou seja, uma alteração no desenvolvimento que faz 

com que ele tenha dificuldades no relacionamento com as pessoas e com o ambiente 

onde vive. Ele precisa, assim, de ajuda para se desenvolver e superar suas limitações. 

Considerando a importância do estímulo aos bebês com Espectro Autista e de sua in-

clusão, bem como a importância que tal projeto tem para o desenvolvimento cognitivo e 

musical dos bebês, baseamos nosso relato nos encontros que ocorreram durante o pri-

meiro semestre de 2017 e apresentamos alguns resultados alcançados até o momento.

2. DESENVOLVIMENTO

 As aulas do projeto de Musicalização de bebês acontecem uma vez na semana 

com duração de 30 minutos. Os bebês são acompanhados pelos pais e, estimulados 

por eles, que também participam das atividades musicais. As aulas estruturam-se na 

seguinte ordem:

1. Canto de início: boas vindas aos bebês;

2. Hora do canto: momento que permite a criança se expressar de acordo com o 

ritmo e a canção proposta;

3. Expressão corporal: consiste em atividades que irão trabalhar a forma de expres-

são não verbal e coordenação motora;

4. Percussão corporal: Movimentos e batidas no corpo sem locomoção;

5. Brinquedo projetivo: objetiva exercícios que os responsáveis realizam com os 

seus bebês;

6. Movimento sem locomoção: atividade que auxilia na percepção e interiorização 

da pulsação da música;

7. Movimento com locomoção: bebês acompanham as marchas, os saltos, os galo-

pes, etc;

8. Socialização: objetiva a utilização da música como aliada no ensino de regras, 
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mostrando seus limites de uma forma natural;

9. Danças e cirandas: movimentos corporais geralmente simples;

10. Conjunto de percussão: atividades nas quais os bebês tocam os instrumentos 

ou brinquedos sonoros;

11. Canto de Relaxamento: objetiva relaxar e acalmar os bebês para finalizar as 

atividades;

12. Canto de despedida: referência para o bebê que a aula chegou ao fim.

A estrutura das aulas ocorre sempre da mesma forma. São modificadas as can-

ções que serão reproduzidas e os instrumentos que serão apresentados, de forma a 

relacionar diversos aspectos musicais. Por conta de uma pequena diferença de idade 

entre as turmas de segunda e terça (eles possuem um ano de diferença) há algumas 

alterações nas atividades para acompanhar o desenvolvimento dos bebês maiores. As 

aulas seguem uma rotina, para que os bebês saibam quando inicia a aula, o que irá 

acontecer em seguida e quando a aula está se encaminhando para o fim. Isso é im-

portante especialmente para os autistas, que precisam do conforto da ordem para que 

adquiram segurança e apoio para se expressarem musicalmente.

As aulas são planejadas levando em consideração todos os bebês participantes, 

cada um com suas especificidades. As atividades muitas vezes não revelam resultados 

imediatos, mas sim uma construção da musicalidade dos bebês que vai sendo demons-

trada ao longo das aulas, e até mesmo fora delas, em casa por exemplo. É importante 

ressaltar que o objetivo do projeto com os bebês é possibilitar a eles vivências musicais 

que contribuam para o seu desenvolvimento musical e social e não que saiam do proje-

to tocando algum instrumento. Neste período em que tudo é novidade, rápido e intenso 

é importante que eles explorem os instrumentos, cantem, utilizem a imaginação e se 

integrem ao fenômeno musical.

3. RESULTADOS 

Desde o começo do ano até o momento foram um total de 13 aulas e são previstas 

ainda em torno de 11 aulas até o final do ano. Nas 13 aulas já realizadas é perceptível 

o desenvolvimento dos bebês, tanto os que estão desde o ano passado quanto os que 

chegaram esse ano. É importante levar em consideração essa diferença no tempo de 

participação de cada criança, pois conta muito para o desenvolvimento musical que es-
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tamos buscando. Cada bebê tem o seu tempo e a sua maneira, especialmente os bebês 

com TEA. Nas turmas de segunda e terça temos dois bebês autistas, um em cada dia, 

e os dois entraram esse ano. 

Pelo fato de serem ainda muito pequenos, os bebês muitas vezes não realizam as 

atividades logo nas primeiras aulas. A repetição das atividades possibilita que eles se 

familiarizem e respondam ao que é proposto assim que estiverem prontos. Um exemplo 

disso é a atividade em que são utilizados brinquedos (bichinhos, fantoches), assim que 

termina a canção estes são recolhidos e guardados, no começo foi difícil para os bebês 

entenderem e realizarem a atividade. Conforme as aulas foram acontecendo esse pro-

cesso foi se desenvolvendo e logo todos estavam participando. 

Todas as atividades são pensadas de acordo com a estrutura apresentada ante-

riormente. Nela são previstas atividades que trabalham conteúdos musicais específicos, 

como pulso, ritmo, percepção, além de trabalharem questões motoras e cognitivas. En-

quanto esses conteúdos são trabalhados, outros temas estão sendo destacados, como 

por exemplo a troca e o compartilhamento de brinquedos e instrumentos, a socialização 

e a afetividade principalmente entre o bebê e seus pais e/ou cuidadores.

Visto que o projeto de musicalização de bebês está em andamento, seus resultados 

também estão, e, mesmo ao final deste ano o resultado não estará finalizado, visto que 

a musicalização é um processo que não é medido pelo tempo em que duram as aulas. 

Assim, apresentamos aqui alguns resultados parciais das turmas de musicalização de 

bebês.

4. AVALIAÇÃO

A musicalização de bebês é muito importante, pois auxilia as crianças no desenvol-

vimento das habilidades perceptivo-musicais, assim como no desenvolvimento motor, 

cognitivo, social, da atenção, da memória, sistemas de ordenação sequencial e espacial, 

além de fortalecer a relação e o afeto entre as pessoas (ILARI, 2005). Visto isso, o proje-

to de musicalização de bebês se preocupa com as necessidades que cada bebê possui, 

os acadêmicos envolvidos estudam e adaptam as atividades para que estes consigam 

se desenvolver musicalmente de forma lúdica e prazerosa.

Ao trabalharmos com crianças que foram diagnosticadas com TEA, tencionamos 

que as experiências musicais ocorram para que esse aluno/bebê autista pudesse de-

senvolver e experimentar tudo que a música pode oferecer, assim como para todos os 
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outros. Destacamos, que o autista precisa de muito amor, carinho e atenção como 

qualquer bebê. Ele deve ser respeitado, incluído no meio social e estimulado a acreditar 

em seu potencial. 

5. REFERÊNCIAS 

ILARI, Beatriz. A música e o desenvolvimento da mente no início da vida: investigação, 

fatos e mitos. Anais... do 1º Simpósio Internacional de Cognição e Artes Musicais. Curi-

tiba, 2005. p. 54-62.

LOURO, Viviane dos Santos. Educação musical e deficiência: propostas pedagógicas. 

São Paulo: Ed. do Autor, 2006.



44

PROJETO DE EXTENSÃO TEMÁTICA INDÍGENA: 
DIVERSIDADE DE SABERES

ANDRESSA SANTOS DOMINGUES¹; LORI ALTMANN²

1Universidade Federal de Pelotas – andressadrm@hotmail.com
2Universidade Federal de Pelotas – lori.altmann@yahoo.com

1. APRESENTAÇÃO

O presente trabalho tem o intuito de apresentar as ações que foram realizadas du-

rante os anos de 2016 e 2017 pelo Projeto de Extensão Temática Indígena: diversidade 

de saberes, em andamento desde o ano de 2013, coordenado pela Profª. Drª. Lori Alt-

mann, desenvolvido no Núcleo de Etnologia Ameríndia (NETA), junto ao Departamento 

de Antropologia e Arqueologia (DAA) da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) com 

parceria do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas do Colégio Municipal Pelo-

tense (NEABI CMP). O Projeto tem como objetivo propiciar uma experiência de constru-

ção conjunta de conhecimentos entre participantes do NETA, professores/as, alunos/as 

de graduação e pós-graduação dos cursos de Antropologia, Ciências Sociais e História 

e professores/as de escolas da rede pública de ensino.

A partir das temáticas de educação e cultura, a proposta foi construída com base 

em uma resposta emergente de incentivo a uma reflexão sobre o plano político-peda-

gógico das Instituições de Ensino. Essa iniciativa está amparada pela Lei 11.645/08 

(BRASIL, 2008, art. 01), em que se busca a difusão dos saberes de forma a incentivar 

a valorização e o respeito às especificidades e diversidades culturais dos povos originá-

rios do Brasil. Ou seja, de forma com que esses saberes ancestrais, portanto referente 

à cultura tradicional, mesmo que ressignificados, aproximem as mais diversas formas 

de viver e sentir o mundo.

Nesta perspectiva, desde o ano de 2013 o Projeto vem trabalhando em diferentes 

escolas no intuito de subsidiar as discussões sobre interculturalidade, propiciando o ato 

reflexivo de conhecimentos transmitidos em sala de aula a partir da visão indígena so-

bre seus povos e sua cultura, bem como KRONBAUER e STRÖHER (2009) apontam 

para a importância e o desafio de uma educação que promova a convivência na diver-

sidade em atividades de formação de professores/as.

O Projeto parte com a finalidade de atingir, primeiramente, o setor que media a 

transmissão de conhecimento, ou seja, os/as docentes, por meio de um programa de 
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formação que busca a troca de conhecimento entre universidade e comunidade, propi-

ciando uma experiência de construção conjunta entre participantes do NETA - professo-

res/as, alunos/as de graduação e pós-graduação - e professores/as de escolas da rede 

pública de ensino.

O programa de formação favorece uma renovação do processo de ensino-apren-

dizagem para além de uma perspectiva individualista. A articulação do Projeto foi pen-

sada, então, de forma a explorar formas mais dinâmicas de compartilhamento dos sa-

beres, num intercâmbio entre universidade, escola e comunidades indígenas de Pelotas 

e região. Este processo de troca prevê uma reflexão para a superação de paradigmas 

criados sobre os povos originários que constroem, junto à nós, a história da população 

brasileira. 

Assim, serão expostos aqui as principais ações que foram desenvolvidas durante a 

formação de professoras e professores junto ao CMP durante a segunda fase do Pro-

jeto. Dentre elas foi possível realizar duas edições da Exposição em Imagens, artefatos 

e artesanatos: diversidade Indígena no Brasil, no salão do CMP, uma visita à Aldeia In-

dígena Kaingang Gyró, localizada na região da Cascata – Pelotas/RS, e uma oficina de 

formação na temática realizada no Colégio João XXIII.

2. DESENVOLVIMENTO

O Projeto foi desenvolvido a partir de uma metodologia participativa em que as 

pessoas envolvidas estavam presentes durante todo o processo. Ou seja, a construção do 

Projeto, o andamento e a avaliação passou por uma discussão e aprovação consensual, 

sendo possível a colaboração de todos/as na apresentação e no diálogo das propostas 

para a execução de cada etapa. 

O grupo contava com cerca de oito estudantes voluntárias/os de graduação e pós-

-graduação em Antropologia, História e Medicina, além de colaboradores docentes do 

Colégio Municipal Pelotense. Em 2016 contou com dois estudantes bolsistas graduan-

dos, uma da Antropologia e um indígena da Medicina. Sendo que em 2017 apenas uma 

bolsista do bacharelado em Antropologia.

Como parte da realização do Projeto, o grupo que o pensa elencou práticas cultu-

rais que foram aplicadas no CMP, como: a utilização de documentários dirigidos pelos 

próprios indígenas; ciclos de debates semanais sobre a diversidade sociocultural dos 

povos indígenas com professoras/es da Universidade; palestra com indígenas das etnias 
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Tuxá (Leonardo Christian da Silva Maia) e Kaingang (Cacique Alcir Salvador), durante a 

Exposição de Artesanato e Artefatos Indígenas, sendo a primeira edição realizada em 

outubro de 2016 e a segunda edição em abril de 2017; e visita à Aldeia Kaingang em 

maio de 2017. 

A Exposição, com a duração de 3 dias em 2016 e de 6 dias em 2017, aberta nos 

três turnos, contou com mais de 40 artefatos de diversos povos indígenas do Brasil da 

coleção pessoal da Professora Lori Altmann e Roberto Ervino Zwetsch, banners expli-

cativos de 4 etnias, dentre elas Mbyá Guarani, Kaiowá, Kaingang e Xokleng, disponi-

bilizado pelo Conselho de Missão entre Povos Indígenas (COMIN), com sede em São 

Leopoldo/RS.   

Dentro da perspectiva de trabalhar a diversidade e a interculturalidade, a multipli-

cidade de atividades foi essencial para tornar mais atrativas e dinâmicas as temáticas 

abordadas durante sua execução. Essas ações contribuíram para trazer à luz o conte-

údo debatido durante o ano, de modo a se pensar numa superação de imagens este-

reotipadas dos povos indígenas e o reconhecimento das especificidades de cada povo. 

O Curso foi concluído em dezembro de 2016, mas enquanto avaliação final das/

os participantes, foi sugerida uma apresentação de trabalhos aplicados às turmas das/

os professoras/es realizada em junho deste ano, bem como a entrega de uma lauda 

avaliativa do Projeto. 

3. RESULTADOS 

Desde o ano de 2013 o Projeto vem trabalhando junto a escolas no intuito de 

subsidiar as discussões sobre interculturalidade, buscando aproximar o conhecimento 

transmitido com a própria visão indígena sobre seu povo e cultura. Em 2017 o Projeto, 

nesta fase em parceria com o NEABI CMP, desenvolveu um processo semelhante às 

atividades de formação de professores/as, dos anos iniciais, realizadas anteriormente, 

aprimorando-as com a participação de palestrantes docentes da UFPel e FURG e de 

indígenas das etnias Tuxá e Kaingang.

Na Exposição de 2017, que ocorreu durante a semana dos povos indígenas em 

abril, tivemos a participação de turmas da escola não contempladas na edição anterior, 

sendo também bastante elogiada por professoras/es que retornaram a visitá-la. As pa-

lestras dos indígenas em duas noites do evento foram primordiais para o compartilha-

mento de saberes e de vivências sobre seus povos. Foi publicada uma reportagem no 
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Jornal Diário da Manhã1 escrita pelo repórter Carlos Godoy, divulgando o projeto para a 

comunidade de Pelotas e região.

 

Exposição em Imagens, artefatos e artesanatos: diversidade Indígena no Brasil. Abril de 2016.

A proposta de visita a Aldeia Kaingang Gyró foi contemplada e bem avaliada. A tur-

ma de professoras/es da formação passou a manhã do dia 04 de maio de 2017, junto a 

uma equipe do Projeto, conhecendo a aldeia e, também, como parte da recepção, houve 

uma apresentação do grupo de dança Kaingang. 

Formada por professores/as de diversas áreas do conhecimento, a avaliação final 

foi a redação e aplicação de um projeto a respeito da temática indígena, individual ou em 

grupo, com suas/seus alunas/os. Em junho de 2017 foi possível perceber a dimensão 

que o Projeto tomou na escola e, também, como foi o empenho e desempenho das/os 

participantes. Foram apresentadas atividades aplicadas tanto em aulas de geografia, 

quanto em aulas de português, artes, inglês e matemática, por exemplo. 

As atividades exploraram as histórias dos povos, as regiões em que ocupam no Bra-

sil, modelagem de cerâmicas abordando elementos gráficos das culturas, brincadeiras 

com bonecos contextualizando seus diversos modos de viver, entre outros.  

Fomos convidadas a realizar as oficinas preparadas para o CMP num evento pro-

movido pelo projeto Cotas: um diálogo afirmativo entre a universidade e a escola. Estas 

foram adaptadas, em outubro de 2016, para o curso Questões étnico-raciais e ações 

afirmativas na sala de aula - diálogos e perspectivas. 

Esta oficina contou também com uma ação importante do Projeto em que, um grupo 

mais reduzido da equipe geral, aplicou-se outras formas de abordar a importância da 

temática indígena em sala de aula. A oficina foi direcionada para professoras/es da rede 

municipal de Pelotas e resultou na contribuição de propostas pedagógicas e materiais 

didáticos que serão disponibilizadas no formato de um livro.

1 O Jornal Diário da Manhã foi fundando em 1979 na cidade de Pelotas, mas sua circularidade abrange toda a região 
Sul do Rio Grande do Sul. Suas formas de divulgação são via web e impressão diária.
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4. AVALIAÇÃO

Diante do desafio de (re)adaptar o plano político-pedagógico das Instituições de 

Ensino -  frente a equívocos comumente transmitidos sobre os povos originários - 

busca-se, então, a ponte entre os saberes num modelo intercultural. BERGAMASCHI 

e GOMES (2012) falam numa ressignificação das concepções no processo de ensino-

aprendizagem, para que assim seja possível este diálogo intercultural dentro do espaço 

escolar.

Com uma proposta de aperfeiçoamento das discussões sobre a diversidade étni-

co-cultural, o Projeto propõe essas reflexões no âmbito sociocultural. Pensando num 

acesso à educação mais amplo e flexível diante de intolerâncias étnicas, SILVA e GRU-

PIONI (1995, p.15) falam numa possível troca construtiva entre diferentes grupos na 

nossa sociedade, pautada em diálogos, aceitação e diversos saberes em convívio.

   Assim, mexer com a ferramenta básica de mediação, ou seja, nos espaços de 

formação de conhecimento, incentiva o desenvolvimento e a construção de consciên-

cias mais críticas frente às questões relacionadas às relações humanas e identitárias. E 

é apostando nessa troca e compartilhamento de saberes dos povos originários que se 

rompe barreiras, abrindo espaço para criar pontes e novas perspectivas.
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1. APRESENTAÇÃO

O presente trabalho apresenta as ações desenvolvidas na biblioteca da Escola 

Família Agrícola da Região Sul (EFASUL) localizada no município de Canguçu no esta-

do do Rio Grande do Sul. As ações são desenvolvidas a partir do projeto de extensão 

denominado “Escola Família Agrícola da Região Sul: uma utopia viável”, vinculado ao 

Grupo de Pesquisa História da Alfabetização, Leitura, Escrita e dos Livros Escolares(HI-

SALES) que é ligado a Faculdade de Educação(FaE) da Universidade Federal de Pelo-

tas (UFPEL 1). O objetivo do projeto de extensão é contribuir com a construção desta 

instituição comunitária que é a EFASUL, a qual vem buscando por meio da pedagogia 

da alternância, transformar por meio da educação, o cenário do êxodo rural que vem se 

instaurando nas zonas rurais da região sul. Por meio da bolsa de extensão, o trabalho 

realizado é o da organização e catalogação dos livros da biblioteca da referida escola. 

 Canguçu é um município integrante da região sul do Rio Grande do Sul, reco-

nhecido como capital nacional da agricultura familiar2 . Possui cerca de 55.144 habitan-

tes sendo que 60,86% da população reside no âmbito rural, o município possui cerca de 

14.000 pequenas propriedades familiares, segundo consta no site do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE) no último Censo realizado em 2010. Tendo em vista a 

realidade deste município e o crescente esvaziamento das populações jovens do cam-

po, é possível observar o que afirmam SANCEVERINO; MOHR (2016, p.16):

No caso dos povos que vivem do trabalho no campo, o que se observa 

são os processos escolares que geraram, no decorrer da história, um 

duplo processo de exclusão. De lado a exclusão por inexistência das 

escolas, do outro as desqualificações das práticas, da cultura e dos 
1 Para mais informações acessar o site www.ufpel.edu.br/fae/hisales/.
2 A agricultura familiar tem dinâmica e características distintas em comparação à agricultura não familiar. Nela, 
a gestão da propriedade é compartilhada pela família e a atividade produtiva agropecuária é a principal fonte ge-
radora de renda. Além disso, o agricultor familiar tem uma relação particular com a terra, seu local de trabalho e 
moradia. A diversidade produtiva também é uma característica marcante desse setor. Disponível em http://www.
mda.gov.br/sitemda/noticias/.Acesso em 28 de setembro de 2017.
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conhecimentos locais (SANCEVERINO; MOHR, 2016, p.16).

 E no intuito de transformar essa realidade, a EFASUL foi fundada em maio de 

2016 por intermédio de instituições ligadas ao movimento de educação do campo e pelas 

discussões do Fórum da Agricultura Familiar da Região Sul. A proposta metodológica é 

baseada na Pedagogia da Alternância na qual os alunos ficam uma semana na escola 

e a outra em casa3  pesquisando sobre diversos aspectos ligados aos saberes locais de 

suas comunidades e ao fazer da própria família.

  A EFASUL assim como outras escolas, que tem proposta semelhante a essa envol-

vendo a educação do campo, entende que esta é uma luta dos trabalhadores do campo 

por uma educação que valorize a comunidade os seus saberes locais, e que vem pro-

pondo romper com os padrões de exclusão e mobilizando a luta por uma educação que 

é pensada pelas pessoas do campo para elas próprias.

 A EFASUL é a quarta escola Família Agrícola do Rio Grande do Sul4 . É uma es-

cola de caráter comunitário e conta com 25 alunos provenientes da agricultura familiar, 

os quais são oriundos de assentamentos de reforma agrária e comunidades quilombolas 

de municípios da região sul. A escola oferece o ensino médio integrado com o Técnico 

em Agroecologia para aqueles que tenham interesse em continuar no meio rural e de-

senvolver a agricultura baseada nos princípios da agroecologia.

           Durante a semana em que os alunos permanecem na escola, as aulas acon-

tecem de maneira integral, ou seja, durante os três turnos realizam atividades de estudos 

de acordo com a metodologia da Pedagogia da Alternância. E durante a semana que 

permanecem em suas casas os educandos aplicam tudo o que aprenderam durante o 

período em que estiveram na escola e, também, pesquisam sobre alguns aspectos da 

localidade em que vivem, isto é, o que os alunos aprendem em sala de aula é contextu-

alizado de acordo com suas realidades, não ficando apenas na parte teórica e sim apli-

cando em seus cotidianos. CALVÓ (1999), define Escola Família Agrícola (EFA) como:

Associação de Famílias, pessoas e instituições que buscam solucionar 

a problemática comum da evolução e do desenvolvimento local através 

de atividades de formação, principalmente dos jovens, sem, entretanto 

excluir os adultos (CALVÓ, 1999, p. 5).

 A escola também atua sob três dimensões: agroecologia, autogestão e coopera-
3 É denominado como tempo escola (TE) o período em que os alunos permanecem na instituição, e tempo comu-
nidade (TC) o tempo em que passam em suas comunidades desenvolvendo o que aprenderam.
4 As outras três unidades da EFA no RS são: EFA SERRA em Caxias do Sul, EFASOL no Vale do Sol e EFASC em 
Santa Cruz do Sul.
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ção trabalhando na busca de uma agricultura sustentável. As decisões importantes são 

tomadas coletivamente por meio de assembleias e todos trabalham de maneira colabo-

rativa na manutenção do cotidiano da escola, através de grupos coletivos de trabalho, 

desde o auxílio nas refeições, limpezas dos espaços físicos e demais tarefas.

 A EFASUL tem como mantenedora uma associação que é formada por agri-

cultores(as), trabalhadores(as) rurais, instituições, cooperativas parceiras entre outros 

pessoas da comunidade.

          A associação responsabiliza-se por seus aspectos administrativos, jurídicos 

e econômicos e desse modo está sempre em busca de parceiros e projetos de finan-

ciamentos que possam auxiliar na manutenção da escola. E dentre esses parceiros, 

um deles é a Universidade Federal de Pelotas que disponibiliza por meio do Grupo 

HISALES uma bolsa de extensão, na qual um aluno atua de forma a contribuir com a 

organização da biblioteca durante o período de vigência da bolsa de extensão, bolsa 

essa que atualmente está sob minha responsabilidade. 

         O resumo tem o intuito de apresentar a forma como as ações do projeto foram 

desenvolvidas, quais os resultados obtidos a partir destas ações e ao final avaliar como 

o projeto de extensão contribui para todos aqueles que estão envolvidos.

2. DESENVOLVIMENTO

 O trabalho no projeto Escola Família Agricola da Região Sul: uma utopia viável, 

está sendo executado ao longo de sete meses, no quais deverão ser cumpridas 20 

horas semanais, na EFASUL, para o desenvolvimentro das atividades no municipio de 

Canguçu . As atividades estão sendo desenvolvidas em algumas etapas, dando seg-

mento ao trabalho de organização dos livros e do acervo que já vinha sendo realizado 

desde o ano anterior. Os livros e demais materiais para a constituição da biblioteca 

chegam por meio de doações junto a instituições parceiras como Empresa Brasileira 

de Persquisa Agropecuária (EMBRAPA), Empresa de Assistência Técnica e Extensão 

Rural (EMATER), Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar (FERTRAF), a 

própria UFPEL e também por demais pessoas da comunidade. Uma das  etapas foi 

realizar a separação entre os livros para os estudantes e os livros para os educadores 

e, assim, organizar uma estante para os professores na qual foram separados todos os 

livros que podem auxiliar-lhes como um instrumento pedagógico e colaborar de forma 
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significativa para a elaboração e o desenvolvimento das aulas. 

 O trabalho, propriamente dito, tem sido o de separar as doações que chegam 

constantemente, classificar os livros pelas áreas do conhecimento e realizar a cataloga-

ção, juntamente com as etiquetas colocadas nos livros e, ainda, acomodar os livros nas 

estantes. O empréstimo dos livros aos estudantes também é um trabalho importante e é 

feito por meio de ficha específica.

 Uma das tarefas também executadas é a liberação de alguns espaços ocupados 

por caixas de livros, através da catalogação e da confecção de etiquetas para a separa-

ção dos livros em suas devidas classes5 . O trabalho desenvolvido até o momento, já tem 

possibilitado aos professores e alunos a consulta aos materiais.

3. RESULTADOS

 A EFASUL enfrenta um problema em relação à espaço, desse modo a biblioteca 

funciona juntamente a sala de aula o que de certa forma facilita a consulta principalmente 

aos livros didáticos e técnicos pelos alunos. Por outro lado, nem todos os livros têm 

espaço para serem expostos, mas, os exemplares repetidos ficam em outro espaço, 

mas, também podem ser emprestados aos estudantes.

 Os livros que são de uso dos educadores, que estavam em meio aos outros, fo-

ram transferidos para a sala de uso dos professores e organizados em uma estante pró-

pria para a utilização dos mesmos, conforme a figura 01, na qual é possível verificar as 

estantes de livros dos professores e dos estudantes. Há muito trabalho a ser feito ainda, 

mas muitas das atividades propostas já foram realizadas como a catalogação dos livros 

e a posterior organização nas estantes.É importante ressaltar que é necessário também 

que haja semanalmente limpezas nos livros e estantes nas quais estão expostos para 

que assim sejam conservados devidamente evitando a deteriorização.E uma das práti-

cas mais importantes têm sido a de organizar as obras literárias de maneira que facilite 

o acesso dos alunos e também organizar uma forma de controle de entrada e saída de 

livros que são disponibilizados aos alunos através de uma ficha de empréstimo. 

          

 

5 Os livros são classificados de acordo com as áreas do conhecimento a que pertencem
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Figura 01 – Organização da biblioteca da EFASUL. 
Fonte: Acervo da EFASUL 

  

4. AVALIAÇÃO

  O trabalho desenvolvido auxilia no processo de educação desses alunos e des-

se projeto de escola que tanto me identifico e tenho orgulho. A biblioteca é fundamental 

em toda e qualquer escola e para isso é preciso que esta funcione de forma efetiva. É 

nela que os educandos satisfazem suas curiosidades, respondem suas questões e ali-

mentam a sua alma através da literatura. Como filha de agricultor familiar, entendo que 

através deste projeto, no qual sou bolsista, tenho a possibilidade de retribuir de alguma 

forma tudo o que a agricultura familiar já me proporcionou, através de uma das minhas 

paixões que são os livros e assim possibilitar e passar um pouco desta paixão para os 

alunos. A EFASUL, como já citado, é uma escola comunitária que depende de parcerias 

para se manter é a UFPEL tornou-se uma parceira muito importante, uma vez que a 

escola não teria condições de ter uma pessoa que auxiliasse nesse processo de estru-

turação de uma biblioteca. E dessa maneira a universidade contribui com a comunidade 

da região sul, apoiando o projeto da Escola Família Agrícola para que as pessoas do 

campo possam ter seus filhos nas escolas que os valorizem e mostrem a importância da 

permanência no campo.

5. REFERÊNCIAS 

SANCEVERINO, A.R; MOHR, N.E.R.CAMPO, Educação e trabalho reflexões peda-
gógicas em construção. Chapecó: Copiart, 2016.

CALVÓ, P. P. Pedagogia da Alternância: Alternância e desenvolvimento. Salvador, 

Dupligráfica Editora, 1999.

IBGE. Censo Canguçu. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2010. Acessado 

em 28 de setembro de 2017.Disponivel em <http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?-

codmun=430450>. Acesso em 28 de setembro de 2017.



55



56

EDUCAÇÃO ASSISTIDA POR ANIMAIS: CONTRIBUINDO NA 
INCLUSÃO DE CRIANÇAS COM DIFICULDADE INTELECTUAL

ANNE KAROLINE DA SILVEIRA FLORES1; CAMILA MOURA DE LIMA2; 
DIONE MOREIRA NUNES 3; PAULA TAIANE POSSAS BRAGA4; 

MÁRCIA DE OLIVEIRA NOBRE5  

1Faculdade de Veterinária (UFPel) – annekarol.flores@hotmail.com 
2Faculdade de Veterinária (UFPel) – camila.moura.lima@hotmail.com

3Escola Municipal Afonso Vizeu – dione.mnunes@gmail.com 
4Faculdade de Veterinária (UFPel) – paulapossasbraga2015@gmail.com

5Faculdade de Veterinária (UFPel) – marciaonobre@gmail.com

1. APRESENTAÇÃO

A experiência escolar é de grande importância na trajetória e desenvolvimento 

do indivíduo (MEDEIROS, 2000). No entanto, diversos fatores podem interferir esse 

desenvolvimento. Dentre esses fatores, encontra-se o déficit intelectual (DI), é carac-

terizado pelo comprometimento das habilidades manifestadas durante o período de 

desenvolvimento. Dessa forma, os indivíduos com DI podem ter comprometimento nas 

habilidades cognitivas, linguagem, motoras e sociais (OMS, 2004) .

A Educação Assistida por Animais (EAA) vem sendo uma das estratégias utilizadas 

em crianças acometidas por essa dificuldade, pois o vínculo afetivo com os animais 

pode motivar a realização das atividades programadas (MOURA, 2001). À aplicação 

de sessões com a presença dos animais em ambiente escolar, tem se demonstrado 

benéfica, pois essa interação aumenta significativamente os comportamentos positivos 

(tais como sorrisos, contato físico e visual) e diminuição de comportamentos negativos 

(como a agressividade, alienação, isolamento, entre outros) dos assistidos (REDEFER 

ET AL. ,1989).

Este trabalho possui como objetivo descrever as atividades exercidas com crianças 

com dificuldade intelectual, fazendo uso da Educação Assistida por Animais em uma 

Escola Municipal na cidade de Pelotas.

2. DESENVOLVIMENTO

O Projeto Pet Terapia, da Universidade Federal de Pelotas, encontra-se no Cam-

pus Capão do Leão. Atualmente possui cães e gato como co-terapeutas, esses animais 
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passam por treinamentos diários, exames de rotina mensais, além de cuidado com sua 

nutrição. O Pet Terapia em parceria com uma Escola Municipal, na cidade de Pelotas 

(RS), realiza atividades de educação assistida por animais em uma Sala de Recursos 

Multifuncionais (SRM), localizada na escola. Este é um espaço que oferece serviço de 

natureza pedagógica, conduzido por professor especializado, que suplementa (no caso 

dos superdotados) e complementa (para os demais alunos) o atendimento educacional 

realizado em classes comuns da rede regular de ensino (RESOLUÇÃO Nº 001 /2017- 

CME). 

Os encontros deste primeiro semestre de 2017 ocorreram uma vez por semana, 

com duração média de 40 minutos. O cão escolhido para o atendimento tem perfil calmo 

e receptivo. O Projeto acontece em parceria com o Atendimento Educacional Especia-

lizado (AEE), que busca promover o desenvolvimento das habilidades e competências 

necessárias, bem como a qualificação dessas e a construção dos conceitos científicos/

escolares (CME ,2017).

Ao longo das visitas foi estimulada a aproximação das crianças com os animais, 

assim, formando um elo de confiança e companheirismo entre ambos. Tornando o cão 

um mediador do processo educativo. Essa atuação se dá por meio de atividade lúdicas 

e educativas, tais como: associação do animal presente com figuras, ligação do nome 

do cão com letras, jogos interativos, com o animal, uso de coletes didáticos, passeios, 

escovação do pelo, e também jogos desenvolvidos pelo profissional da educação. 

3. RESULTADOS 

As crianças ao longo dos atendimentos realizados na sala de recurso demonstra-

ram-se com um maior interesse e aceitação nas atividades desenvolvidas dentro do 

ambiente escolar. Também expressaram alegria, afetividade, relaxamento, uma maior 

atividade na comunicação e socialização. Esses progressos certamente são obtidos 

pela relação de afeto que se estabelece entre animal e o ser humano, pois os animais 

são considerados como incentivadores para que ocorra a melhora na inclusão social dos 

atendidos (RAMOS; PRADO; MANGABEIRA, 2016). 

Segundo Caetano (2010), os principais benefícios físicos para as crianças que par-

ticipam de atividades com animais são: o encorajamento das funções da fala e das 

funções físicas. Dentre os benefícios mentais estão: o estímulo à memória e à cognição, 

com a utilização de recursos como, pentear o cão, associação de jogos didáticos com 
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o animal, realização de passeios durante as atividades e a utilização de coletes peda-

gógicos. Já as contribuições sociais envolvem a recreação e entretenimento, propor-

cionando assim, oportunidade de comunicação, socialização e motivação. OLIVEIRA 

(2006) sugere que os benefícios emocionais ligados a esse tipo de prática envolvem 

a afetividade, redução da solidão, relaxamento, alegria, melhora consideravelmente o 

comportamento social.

4. AVALIAÇÃO

A EAA, esta sendo uma estratégia de grande valia para as crianças atendidas em 

ambiente escolar (DOTTI, 2005). Possuindo capacidade de estimular o desenvolvimen-

to das habilidades das crianças envolvidas nas atividades. Com isso, favorecendo o 

desenvolvimento cognitivo, afetivo e social.
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1. APRESENTAÇÃO

Os processos de expansão e de urbanização dos municípios decorrentes da 

evolução industrial e da massificação populacional ocasionam inúmeros problemas, 

tanto no âmbito social quanto no ambiental. Dentre os quais, se destacam os resíduos 

sólidos urbanos (RSU), por apresentarem um aumento progressivo na geração e pela 

dificuldade de tratamento e disposição ambientalmente adequada (PEREIRA, 2011). 

Nesse contexto, percebe-se a disposição de RSU no solo sem qualquer tratamen-

to, ocorrendo, principalmente, em zonas de vulnerabilidade sócio-econômica (EL-DEIR, 

2014). Esta destinação inapropriada pode possibilitar diversos transtornos como a conta-

minação de água e do solo e a proliferação de vetores de doenças que podem repercutir 

na saúde da comunidade local (DIAS et al., 2013). 

Visando atender as necessidades ambientais, sociais e econômicas do país, no que 

diz respeito ao manejo de resíduos sólidos, a Lei nº 12.305/10 que institui a Política Na-

cional dos Resíduos Sólidos (PNRS) foi sancionada no início de agosto de 2010 e entrou 

em vigor desde o início de 2011. Nela, algumas metas foram implementadas, tais como 

a erradicação de lixões, delineamento de plano de metas municipais sobre resíduos com 

a participação de catadores, assim como o controle de custos e qualidade de serviço da 

coleta seletiva (DIAS et al., 2013). 

A inclusão do catador de material reciclável ocasionou a melhoria das condições 

de trabalho e a convivência com um grupo social possuindo os mesmos interesses. 

Sendo assim, além de promover um progresso ambiental, essa Lei proporciona também 

avanço social. De acordo com TROMBETA (2012), as cooperativas ou associações de 

catadores de material reciclável se constituem como uma organização social, que possui 
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o objetivo de revalorizar os resíduos de forma a obter renda e consequente desenvolvi-

mento social. 

A PNRS é consoante ao trabalho do catador, consequentemente o não cumpri-

mento da mesma origina inúmeras dificuldades a atividade de segregação em centros 

e/ou cooperativas de materiais recicláveis, podendo até mesmo repercutir na saúde do 

trabalhador. A partir do exposto, o presente trabalho tem como objetivo avaliar e discutir 

o conhecimento dos catadores de resíduos sólidos que trabalham em cooperativas do 

município de Pelotas/RS diante a PNRS.

2. DESENVOLVIMENTO

Para a realização deste trabalho, foi desenvolvido um projeto de extensão pelo grupo 

NEPERS vinculado ao curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, no qual ocorreram 

visitas periódicas a cinco cooperativas de triagem de material reciclado da cidade 

de Pelotas entre os anos de 2014 e 2017. Além disso, foi feito o acompanhamento e 

aconselhamento através de reuniões mensais com representantes de cada cooperativa 

e representantes de autarquia municipal responsável pela coleta do RSU. 

Com o intuito de instrução sobre as normas apresentadas pela PNRS, foi realizada 

a confecção de banner, os quais foram apresentados para os trabalhadores e gestores 

em um ciclo de palestras, em linguagem informal para facilitar a compreensão. 

Após a capacitação sobre a PNRS, também foi proposto rodas de conversa, a fim 

de compreender o posicionamento dos trabalhadores no quesito de entendimento do 

que é proposto pela lei e o que mudou desde a implantação da lei diante a sua realida-

de. Todas as atividades foram desenvolvidas nas cooperativas.

3. RESULTADOS

Para elucidar sobre a PNRS nas visitações, foram confeccionados banners pelos 

organizadores, abordando a definição, o histórico e o papel de cada membro da socie-

dade quanto à lei, com o intuito de maior compreensão dos cooperados. 



62

 

Figura 1: Banner sobre a PNRS apresentado nas cooperativas.

 

Diante disso, com a apresentação do material aos cooperados, um dos assuntos 

abordados – que provocou algumas dúvidas – foi em relação à responsabilidade de 

cada membro da sociedade em relação à PNRS, no qual foi explicado que o papel do 

consumidor é seguir as normas da coleta seletiva de seu município, a cidade tem a 

responsabilidade de desenvolver um plano de gestão de resíduos sólidos e, por fim, as 

indústrias devem realizar a logística reversa, onde estas ficam responsáveis de recolher 

os resíduos remanescentes pós-consumo. 

Em seguida, a partir dos temas abordados durante as rodas de conversa foi possível 

notar o interesse dos cooperados em participar e realizar a troca de experiências e de in-

formações com os alunos e professores que estavam presentes, tornando os resultados 

satisfatórios. Nesse contexto, notou-se a satisfação dos trabalhadores com a implanta-

ção da PNRS na questão do trabalho nas cooperativas, já que os mesmos afirmam que, 

antes da lei, trabalhavam na rua sob condições precárias – realidade diferente da atual, 

onde há um lugar específico para a realização do serviço além da presença de equipa-

mentos que auxiliam os mesmos.
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Outra questão demasiadamente levantada foi o desinteresse da sociedade em 

cumprir com sua parte, deixando de realizar a segregação correta dos resíduos sólidos, 

dificultando ou, até mesmo, impossibilitando o trabalho dos cooperados. 

Aluna 1: Vocês acham que alguma coisa podia melhorar agora que a Políti-

ca Nacional dos Resíduos Sólidos foi implementada? Alguma coisa que não 

está adequada? 

Cooperada 1: Os materiais recicláveis. O ideal seria que viessem mais ma-

teriais recicláveis e menos rejeito. Acho também que a população deveria ter 

mais consciência. A população saber o que é reciclável e o que não é. Acho 

que esse seja o ponto principal. 

Aluna 1: Vocês recebem muitas coisas erradas aqui? Nas outras coopera-

tivas nós ouvimos que muitas coisas não aproveitáveis chegam nos cami-

nhões. 

Cooperada 1: Aqui acontece assim. Nós possuímos o nosso caminhão, en-

tão o pessoal que coleta o lixo pela cidade sabem o que pode e o que não 

pode vim. Assim como o pessoal das indústrias também sabem o que pode 

e o que não pode vim. Nosso caminhão na grande maioria das vezes vem 

100% limpo. Mas ainda recebemos aqui o caminhão da autarquia de sanea-

mento do município, o pessoal que faz a coleta com o caminhão deles mistura 

todos os resíduos, chega de tudo aqui. 

Cooperada 2: O povo ainda não sabe como fazer. 

Aluna 1: Nós temos ouvido bastante isso nas outras cooperativas também, a 

questão da população, não segregação dos resíduos. Não há a consciência 

que depois que depois que a gente joga no lixo, ainda existe uma rota para o 

lixo, não é simplesmente jogar no Aterro Sanitário e enterrar. Existe todo um 

processamento dos resíduos depois que a gente joga no lixo.

 A partir do rumo das conversas nas cooperativas pode-se notar que ainda ocor-

re muita desinformação do quesito da separação dos resíduos sólidos urbanos para 

os demais membros da sociedade, o que, segundo CORRÊA et al. (2015), acarreta na 

chegada de aproximadamente 40% de material não reciclável nas cooperativas, preju-

dicando, assim, o desempenho da associação.
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4. AVALIAÇÃO

Os resultados obtidos neste trabalho foram satisfatórios, no qual houve o interesse 

dos cooperados em conhecer e esclarecer suas dúvidas em relação à PNRS. Diante 

disso, nota-se que tais dúvidas podem ser justificadas pela falta de abordagem e de 

conhecimento da lei, tanto pela parte dos trabalhadores quanto dos outros membros da 

sociedade. 

Deste modo, percebe-se a importância do projeto de extensão em questão, no qual 

foi possível um diálogo entre o estudante e o trabalhador a partir das rodas de conversas, 

ocorrendo, assim, uma troca de conhecimento entre ambos. Em relação aos coopera-

dos, estes passaram a ter uma maior percepção dos seus direitos como trabalhadores, 

assim como o que cabe a eles e aos outros membros da sociedade como obrigação. Já 

para os organizadores, houve a oportunidade de entrar em contato com a realidade do 

trabalhador que lida com RSU, agregando conhecimento para sua formação.

Nota-se, também, que os catadores de resíduos sólidos desempenham um papel 

de extrema importância perante os desafios da sociedade atual. Entretanto, estes per-

manecem enfrentando obstáculos no seu cotidiano, os quais são relacionados ao modo 

como são tratados pelos demais membros da comunidade, além das dificuldades no seu 

ambiente de trabalho.
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1. APRESENTAÇÃO

O presente trabalho visa a apresentar o curso “Playing with sounds: Conhecendo a 

Pronúncia do Inglês”, fruto de pesquisas realizadas na área de fonética e fonologia da 

língua inglesa e aplicado como projeto de intervenção por dois pesquisadores e gradu-

andos do curso de licenciatura em letras português e inglês da Universidade Federal de 

Pelotas . Os mesmos dois pesquisadores elaboraram o curso e tiveram como objetivo 

aliar os resultados de suas pesquisas acerca da inteligibilidade do falante brasileiro de 

inglês à prática docente. Vale ressaltar que esse projeto foi aplicado como piloto para 

que volte a ser aplicado em um contexto de extensão, ou até mesmo oferecido como 

formação continuada para professores de inglês da rede.

Ao longo da elaboração do curso, foram pensadas formas de incluir o ensino de 

pronúncia que atendessem às necessidades comunicativas dos alunos, trazendo as-

pectos da fonética e fonologia do inglês para a sala de aula de forma contextualizada, 

ao invés de tê-los tratados de forma isolada e pouco inserida no contexto de uma aula. 

O curso foi aplicado para alunos de sexto a oitavo ano do ensino fundamental e desen-

volvido através de seis encontros, totalizando 12 horas de aulas. 

2. DESENVOLVIMENTO

O curso “Playing with sounds: Conhecendo a pronúncia do Inglês” foi pensado em 

conjunto pelos pesquisadores e próprios aplicadores do projeto. Os conteúdos dos dois 

primeiros encontros já haviam sido trabalhados em forma de oficina em eventos da 

universidade, enquanto os três seguintes foram adicionados para que o curso fechasse 

com 12 horas de aula no total. A escolha dos sons foi baseada em pesquisas realizadas 

pelos criadores do projeto. A seguir estão listados os conteúdos na ordem que foram 

trabalhados.
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Quadro 1: Conteúdos do curso

Cada conteúdo foi trabalhado em um encontro de duas horas. Quanto à aborda-

gem desses conteúdos, dois pontos apontados por ALVES e BARRETO (2012) foram 

tidos como chave: primeiro, o ensino de pronúncia de uma determinada L2 (segunda 

língua) deve ser tratado em sala de aula como outras habilidades já são: de forma con-

textualizada e com atividades de cunho comunicativo e significativo;  segundo, a cons-

ciência do aprendiz de uma L2 sobre seus aspectos fonético-fonológicos é de extrema 

importância para aquisição dos mesmos. Portanto, visamos aliar esses dois pontos aos 

conteúdos para elaborarmos aulas que contassem com atividades de caráter comuni-

cativo, e com instrução explícita sobre os sons trabalhados.

Para todas as aulas, foram criados slides de apoio para que pudéssemos fazer uso 

de imagens, animações, vídeos e melhor disposição e organização de conteúdo, que 

foram desenvolvidos pelos pesquisadores e ministrantes do projeto. Por fim, foi aplicado 

um questionário com questões de múltipla escolha acerca do conteúdo, das atividades 

e da atuação do professor. O questionário também contou com um espaço final desti-

nado os alunos que desejassem expor livremente sua opinião sobre os mesmos itens. 

3. RESULTADOS 

Os resultados alcançados foram significantemente positivos, não só pela impres-

são dos professores no decorrer das aulas, mas pelas respostas dos próprios alunos. 

Além da proposta de contextualização e instrução explícita da pronúncia parecer ter 

sido alcançada, uma vez que os alunos engajaram-se nas atividades e na produção 

dos sons de forma consciente, os alunos alegaram nos questionários que passaram a 

se interessar mais nas suas aulas regulares de inglês em função do curso. Como re-
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sultado, portanto, acreditamos ter alcançado o objetivo de suprir as necessidades  que 

ALVES; BARRETO (2012) e ZIMMER; ALVES; BARRETO (2009) apontam sobre con-

textualizar e inserir o ensino de pronúncia na sala de aula de uma determinada L2 ao 

mesmo tempo que fizemos uso de sons especulados como problemáticos por nossas 

pesquisas em MARTINS e STANDER (2016).

O curso e sua aplicação piloto serviram de incentivo para que voltemos a aplicá-lo 

como projeto de extensão para outros meios e públicos com as adaptações necessá-

rias.

4. AVALIAÇÃO

O presente trabalho piloto gerou a confirmação de que o espaço para aquisição da 

fonética e fonologia de uma L2 em sala de aula é digno de repensagem e aprimoramen-

to. O curso “Playing with sounds: Conhecendo a pronúncia do Inglês” aborda aspectos 

fonético-fonológicos da língua inglesa levando em consideração a L1 dos aprendizes, 

inteligibilidade, e a junção desses itens de forma contextualizada e com foco comunica-

tivo de forma que, geralmente, não são abordados em aulas regulares de língua ou em 

livros didáticos. Os alunos alegaram não terem visto conteúdos relacionados à pronún-

cia da língua inglesa em aulas regulares e, além disso, responderam positivamente ao 

questionário aplicado ao fim do curso sobre a relevância do mesmo para seu aprendi-

zado na língua estrangeira. No que diz respeito à relevância do projeto para os que o 

aplicaram, viu-se que existe espaço para aprimorar aspectos específicos da prática de 

ensino de língua estrangeira e que esse fato deve ser melhor evidenciado dentro e fora 

da sala de aula. Deseja-se que o curso volte a ser aplicado para diferentes contextos e 

que seu conteúdo seja mais amplamente estudado e aprimorado, pois essa área espe-

cífica de estudo é relativamente nova.
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1. APRESENTAÇÃO

A temática sexualidade está prevista nos Temas Transversais do Ensino Fundamen-

tal; porém, sua abordagem em sala de aula ainda é bastante pontual. Um dos motivos 

dessa abordagem ser deixada de lado é que este assunto é visto pela sociedade como 

um tabu, principalmente pela comunidade escolar, ainda nos dias de hoje. O papel do 

professor em relação a inclusão de assuntos de gênero no contexto escolar é de uma 

importância e, de acordo com os Temas Transversais:

“[…] os professores devem transmitir, por sua conduta, a valorização da 

eqüidade entre os gêneros e a dignidade de cada um individualmente. 

Ao orientar todas as discussões, eles próprios respeitam a opinião de 

cada aluno e, ao mesmo tempo, garantem o respeito e a participação 

de todos, explicitando os preconceitos e trabalhando pela não-discrimi-

nação das pessoas. (p. 303)

O presente trabalho tem como objetivo trazer um relato das experiências vivenciadas 

durante a aplicação de uma oficina de Gênero e Sexualidade desenvolvida pelo grupo 

interdisciplinar do PIBID (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência) para 

os alunos de 6º a 9º ano da Escola Estadual de Ensino Fundamental Nossa Senhora 

dos Navegantes, em Pelotas - RS. A atividade teve como intuito estimular o pensamento 

crítico dos alunos frente a assuntos dessa temática através de atividades lúdicas que 

envolvessem o grupo todo, e oportunizar a reflexão sobre preconceitos que os mesmos 

carregavam consigo.
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Estamos em uma era majoritariamente digital, onde sentimos necessidade de ex-

ternar nossa opinião em relação a tudo, logo, a importância de instigar o pensamento 

crítico do aluno se faz ainda mais essencial para que estejam preparados e mais aber-

tos a diversidade.

2. DESENVOLVIMENTO

A proposta do PIBID UFPEL nas escolas é interdisciplinar. Fazem parte do Grupo 

Interdisciplinar da E. E. E. F. Nossa Senhora dos Navegantes 17 bolsistas das áreas de 

Educação Física, Letras, História, Geografia e Dança. O grupo de bolsistas desenvolve 

atividades do Projeto Interdisciplinar do PIBID da escola intitulado “Navegar é preciso: 

o preconceito no ambiente escolar, a escola objeto de preconceito social”, dividido em 

três temáticas: Preconceito e Raça, Preconceito e Periferia e Preconceito e Gênero. Os 

grupos criaram atividades para os alunos da escola que envolvessem essas temáticas. 

Após uma grande discussão e o apoio de referencial teórico, o grupo Preconceito e 

Gênero criou três tipos de oficinas para abordar a temática de forma lúdica e voltada 

para o

 

nível dos alunos. Aqui, iremos relatar a atividade que intitulamos como “Oficina do 

balão”. A mesma foi pensada e aplicada da seguinte forma: os alunos são postos em 

um grande círculo para uma maior interação entre eles e, em seguida, um balão conten-

do uma pergunta sobre o assunto em foco é passado aos alunos com uma música ao 

fundo. Selecionamos diversas perguntas sobre o assunto, desde perguntas mais sim-

ples a perguntas mais polêmicas para que assim, pudéssemos tirar os alunos da sua 

zona de conforto. Como também iríamos rodar uma música ao fundo, tivemos o cuida-

do de trazer artistas LGBT, tais como Pabllo Vittar, Aretuza Lovi, Banda Uó, para que os 

alunos tivessem contato com a diversidade no meio musical também. Trouxemos além 

da música, os clipes. Durante a música, íamos apresentando a eles os cantores. Em 

seguida, é informado a eles que, quando a música parar, o aluno que ficar com o balão 

deve estourá-lo, em cinco segundos. Caso o aluno que estava com o balão não conse-

guir estourá-lo no tempo estimado, ele deve responder à pergunta, caso consiga, deve 

indicar um de seus colegas para respondê-la. Após a resposta, ou até mesmo durante 

a resposta, os pibidianos orientam um debate sobre cada uma das respostas.
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3. RESULTADOS

Após a aplicação da atividade, pudemos observar a necessidade que os alunos têm 

de discutir interativamente qualquer que seja o assunto, mas, principalmente, assuntos 

que envolvam a temática de Gênero e Sexualidade. Durante a abordagem, a maioria dos 

alunos respondia às perguntas dos balões mesmo se não fosse a sua vez de respon-

der, o que dinamizou bastante a discussão. Também pudemos perceber que os alunos 

desconheciam algumas nomenclaturas como transexualidade, homossexualidade, ho-

mofobia, entre outros. Além disso, em função do grupo ser mais velho, um nono ano, e 

a dinâmica ter sido bastante descontraída, alguns alunos entravam em discussões entre 

eles, questionando algumas respostas problemáticas e o porquê de seu colega pensar 

daquela forma. Além disso, recebemos um feedback dos alunos ao fim da oficina e os 

mesmos disseram que atividades assim, lúdicas e com a temática, geralmente não são 

desempenhadas nas escolas e que eles sentiam a necessidade de conversar sobre, 

pois, todos os dias estão expostos ao assunto e nunca tem a oportunidade de refletir 

sobre. No geral, o resultado foi satisfatório, tendo o nosso objetivo central alcançado.

4. AVALIAÇÃO

Após o término deste trabalho, concluiu-se que introduzir questões de gênero na 

escola é mais que fundamental, é necessário, tendo em vista que ainda há muito precon-

ceito sobre este tema. Há uma resistência por parte da comunidade escolar em relação 

a esses assuntos e isso deve ser debatido, pois também é uma necessidade que o alu-

no sente, de acordo com as manifestações espontâneas e avaliação escrita da oficina. 

Além disso, é necessário trabalhar com os alunos de maneira interativa, em que haja 

espaço para debate e compartilhamento de ideias, sendo possível oferecer aos alunos 

alguns assuntos e oportunizar que tirem suas dúvidas.
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1. APRESENTAÇÃO

O presente trabalho analisa o emprego das tecnologias audiovisuais em um curso 

extraclasse ministrado durante a realização do Estágio de Intervenção Comunitária em 

Língua Espanhola, desenvolvido na Escola Estadual de Ensino Fundamental Dom Joa-

quim Ferreira de Mello, na cidade de Pelotas.

A proposta de realizar um curso de Língua Espanhola extraclasse surgiu a partir 

da experiência como docente de Língua Portuguesa nessa mesma Escola, a qual dis-

ponibiliza apenas o ensino de Língua Inglesa em sua grade curricular. Dessa forma, 

intencionou-se oportunizar aos(às) alunos(as) o contato com a Língua Espanhola, que 

consiste em uma das línguas mais faladas no mundo e, em especial, apresenta relevân-

cia na América do Sul.

O objetivo desse estudo é perceber a influência do uso de tecnologias nas aulas 

como inputs de aprendizagem, através da análise dos resultados obtidos após a reali-

zação do Curso Básico de Língua Espanhola. Para tanto, empregou-se a análise qua-

litativa, através de uma autoavaliação para os(as) alunos(as) com perguntas abertas e 

fechadas. Também, foi empregado o método de observação, o qual auxiliou na coleta 

de dados, até mesmo para elaboração das aulas.

Em relação ao desenvolvimento das aulas, destaca-se que teve embasamento no 

Método Comunicativo, o qual, conforme Leffa (2008) propõe que a aprendizagem deve 

ser centralizada no(a) aluno(a), a professora então passa a assumir o papel de orienta-

dora e, além disso, considera como relevante o aspecto afetivo.

É passível a ideia de que a tecnologia está cada vez mais presente em nossa vida 

diária, desde atividades simples como se comunicar por smartphones, realizar transa-

ções bancárias, compras pela internet, dentre outras. Dessa maneira, a educação não 

poderia ficar de fora, sem utilizar como aporte os recursos tecnológicos.



75

Assim, os recursos tecnológicos, mais especificamente, os audiovisuais, foram lar-

gamente empregados para o desenvolvimento do curso básico extraclasse de Espa-

nhol. Dessa forma, serviram de inputs linguísticos autênticos, permitindo a construção 

do conhecimento por parte dos(as) alunos(as), num ambiente colaborativo de aprendi-

zagem, para a realização do ato comunicativo. No que se refere à influência do input, 

destaca Griffin (2011) que quanto maior a variedade de input que o aprendiz for exposto, 

maiores serão as oportunidades de interação e formulação de hipóteses.

Nessa perspectiva sempre procurou-se incentivar os(as) alunos(as) a interagirem, 

realizarem atividades em grupos e a desenvolverem as quatro principais habilidades, 

quais sejam: expressão oral, expressão escrita, compreensão auditiva e compreensão 

leitora.

 Destaca-se ainda, a relevância social do projeto por ter sido desenvolvimento 

numa escola que apresenta uma comunidade de alunos(as) bastante carente, que pos-

sivelmente teriam dificuldades econômicas para realizar um curso de Língua Estrangei-

ra que fosse pago. Dessa forma, ficando limitados às aulas que são ofertadas dentro do 

currículo escolar, no caso, apenas a Língua Inglesa.

2. DESENVOLVIMENTO

A metodologia adotada para análise dos dados é de caráter qualitativo, por compre-

ender que o objetivo não é quantificar, nem medir através de instrumentos estatísticos 

a hipótese de que o emprego de um input adequado pode produzir resultados positivos 

na aprendizagem de uma língua estrangeira.

Assim posto, ao realizar-se um estudo diretamente com seres humanos, o mais 

relevante é verificar a relação do sujeito com o mundo real, no caso desse trabalho, 

dos(as) alunos(as) com o ambiente escolar, dos(as) alunos(as) em contato com os inputs 

da Língua Espanhola etc.

É relevante frisar que, de acordo com a análise qualitativa, não somente as infor-

mações expressas em palavras são consideradas, mas também aquelas outras pas-

síveis de serem observadas. Conforme o entendimento de Prodanov (2013), neste tipo 

de análise o pesquisador encontra-se em contato direto com o objeto e ambiente de 

estudo, além disso, difere da abordagem quantitativa por não ter foco na análise de 

dados estatísticos.
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Para tal fim, a professora foi acompanhando todas as atividades realizadas em aula 

e observando o comportamento e a postura dos(as) alunos(as) frente às mesmas, fazen-

do registros ao final das aulas. No final do curso, foi aplicada uma autoavaliação nos(as) 

alunos(as) com perguntas abertas e fechadas. Essas perguntas permearam basicamen-

te sobre os seguintes aspectos: a visão do(a) aluno(a) em relação ao seu próprio desem-

penho no curso e a opinião dos(as) alunos(as) sobre as aulas.

3. RESULTADOS 

Num primeiro momento, notou-se que alguns(mas) alunos(as) apresentaram uma 

postura mais introvertida nas aulas, acredita-se que isso se deve, particularmente, ao 

fato de que em sua maioria, a turma nunca havia tido contato direto com a Língua Es-

panhola. Contudo, ao longo das aulas, os(as) alunos(as) foram participando mais das 

propostas de enfoque comunicativo, interagindo com seus(suas) colegas e professora, 

assumindo assim, uma postura mais ativa.

Um aspecto imprescindível que foi observado nas aulas, refere-se ao uso dos recur-

sos tecnológicos (slides, vídeos, áudios, músicas, atividades on-line e aplicativo “Duo-

lingo”), os mesmos apresentaram extrema relevância para incentivar os(as) alunos(as) a 

participar das aulas, a prestar mais atenção e a se apropriarem de estruturas linguísticas 

básicas necessárias para a efetiva comunicação. Além do acompanhamento aula após 

aula, pela professora, também foi realizada uma autoavaliação com os(as) alunos(as), 

contendo questões abertas e fechadas.

No que tange a análise dos dados, houve 18 alunos(as) inscritos para o curso básico 

de Espanhol, sendo que, apenas 11 desses(as) alunos(as) concluíram-no efetivamente, 

no entanto, apenas 10 alunos(as) responderam a autoavaliação (que foi realizada no últi-

mo dia de aula). A maior parte dos(as) estudantes apontou que até conheciam a Língua 

Espanhola, mas estudavam outra língua estrangeira, assim como, ressaltaram que o uso 

dos recursos tecnológicos auxilia no desenvolvimento das habilidades linguísticas; vários 

alunos(as) também expressaram que não conheciam alguns dos recursos utilizados em 

aula e houve uma preferência entre os vídeos e as atividades on-line, como sendo os 

recursos que mais contribuíram para a aprendizagem da Língua Espanhola.
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4. AVALIAÇÃO

Mediante a avaliação dos dados obtidos durante as observações e acompanhamen-

to das aulas, do mesmo modo que, a análise das autoavaliações respondidas pelos(as) 

alunos(as), ambas de caráter qualitativo, pode-se concluir que a tecnologia pode sim e 

deve ser utilizada de forma a contribuir positivamente no ensino-aprendizagem da Lín-

gua Espanhola.

O estágio de Intervenção Comunitária foi bastante positivo, ademais, foi expresso 

pelos(as) alunos(as) que deveriam ter mais aulas de Língua Espanhola, para continua-

rem os estudos, podendo dessa forma, aprofundá-los. Ademais, o impacto das aulas do 

curso básico extraclasse foi tão relevante, que despertou o interesse de uma das alunas 

a seguir a carreira docente, tornando-se ela, a professora de Espanhol. Evidencia-se 

que, conjuntamente houve o interesse dos pais dos(as) alunos(as) em aprender o Espa-

nhol, em especial, devido a questões laborais.

Além disso, a própria direção da Escola demonstrou interesse em dar continuidade 

às aulas de Espanhol, por acreditar na importância da aprendizagem dessa língua na 

vida dos(as) alunos(as), tendo em visto que, em sua maioria pertencem a uma comuni-

dade carente, e não dispõem de recurso financeiro para pagar um curso particular de 

língua estrangeira.

Portanto, recomenda-se que sempre que possível, seja empregado o maior número 

de recursos tecnológicos, a fim de expor os(as) alunos(as) a diferentes tipos de inputs, 

que certamente auxiliarão na aprendizagem da Língua Espanhola.
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1. APRESENTAÇÃO

O PIBID - Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência é uma iniciativa 

da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), que visa 

ao estreitamento dos laços entre alunos e professores do ensino superior e as escolas 

do ensino básico, promovendo, assim, maior valorização da formação de professores.

Pensando nisso e procurando aprimorar didáticas interacionistas entre professores 

e alun@s, o subgrupo do PIBID na escola Assis Brasil intitulado “Interação e Espaço”, 

inserido no projeto interdisciplinar A interação no contexto educacional: integrando alu-

nos e escola, desenvolveu uma atividade na qual a interação pudesse ser alcançada 

por meio do diálogo e de atividades lúdicas, promovendo um ambiente de descontração, 

conhecimento e comunicação.

Atualmente, o que se pretende é que a escola busque desconstruir a crença em 

uma totalidade unitária, baseada em conceitos universais, mas encorajar a intuição, a 

emoção e a diversidade, procurando não transmitir nem trabalhar dentro de um único 

modelo de pensar, com conceitos universais e totalizantes, com valores eternos e imu-

táveis. Por isso,

o objetivo de toda prática educativa – facilitar a reconstrução do co-

nhecimento experiencial do aluno – não pode se entender nem se de-

senvolver sem o respeito à diversidade, às diferenças individuais que 

determinem o sentido, o ritmo e a qualidade de cada um dos processos 

de aprendizagem e desenvolvimento. (PÉREZ GÓMEZ, 2001, p.67).
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A escola precisa lidar com as novas formas de ser e de estar no mundo, enten-

dendo os sujeitos e as instituições de agora, marcados por profundas mudanças, o que 

contribuiu para o surgimento de novas formas de organização social e mudanças na 

relação tanto sujeito-sujeito quanto sujeito-sociedade.

Segundo Giddens (2002), o processo de construção do homem resulta da sua 

interação consigo mesmo e com a realidade social, histórica e cultural. E, nessa pers-

pectiva, a condição fundamental para existência do indivíduo é a aceitação e internali-

zação da realidade exterior através das experiências mediadas, como a linguagem, a 

atividade e as relações sociais. A escola é, portanto, o lugar onde essas experiências 

são mediadas, o tempo todo e por vários anos. É um espaço rico em interações, no qual 

se entrecruzam valores, costumes, ideias e interesse. Nesse sentido, local propício à 

socialização e, consequentemente, promotora de subjetividade a partir de intersubjeti-

vidades.

Deste modo, a escola é um espaço importante por incentivar atividades em que 

cada alun@ possa reconhecer suas particularidades e interagir com seus colegas, res-

peitando seus limites e suas diferenças. Isso contribui no desenvolvimento d@ alun@ 

e influencia diretamente o seu dia a dia, transformando o ambiente escolar num local 

acolhedor, agregador e modificador.

Assim, nosso objetivo com a oficina é possibilitar que @s alun@s se identifiquem 

como pertencentes à escola e, por isso, agentes desse ambiente, a fim de melhorar a 

interação na escola, levando-@s, portanto, a sentirem-se integrados tanto aos colegas 

com quem se relacionam de diferentes modos quanto ao espaço em que convivem.

2. DESENVOLVIMENTO

@s bolsistas se apresentaram e pediram que @s alun@s se apresentassem, di-

zendo nome, idade. Passou-se, então, a primeira atividade, denominada “Quebra-gelo”, 

na qual foram questionad@s se estão acostumados a sentarem-se onde sentam e o 

motivo de ser nesse lugar. Em seguida, @s bolsistas pediram aos alun@s que mudas-

sem de classe, sendo que el@s foram conduzidos a buscarem lugares na sala diferen-

tes daqueles aos quais estão acostumados. Logo após se acomodarem, foram ques-

tionad@s acerca de como se sentiam - diferentes, do mesmo modo, desconfortáveis, 

etc - e o que mudou pelo fato de estarem em outro espaço, ainda que na mesma sala, 

para que começassem a pensar na ideia de “o que muda quando mudamos de lugar” 



81

pelo viés literal. Para introduzir a segunda atividade, @s pibidian@s fizeram perguntas 

tais como: “Vocês acham que são muito diferentes das outras pessoas que estão aqui?”; 

“O que vocês acham que é diferente?”; “O que é parecido?”; “ Vocês já pararam para ver 

se vocês tem algo em comum?; “ Vamos conferir?”

Na segunda atividade, foi usado um pedaço de fita adesiva pra fazer uma linha 

vertical no meio da sala, no chão. @s alun@s ficaram dispostos dos dois lados da linha. 

Em seguida, responderam a uma série de perguntas cujas respostas seriam sim ou não. 

Aquel@s alun@s cujas respostas foram sim passaram para cima da linha. O processo 

se repetiu a cada pergunta. As perguntas das oficinas são feitas englobando os seguin-

tes temas: local onde mora; locomoção; moradia; religião; música; a escola; comida; 

internet; faculdade e profissões. Ao final dos questionamentos, foi aberto um espaço 

para que @s própri@s alun@s fizessem perguntas que lhes interessassem e, ao longo 

da aplicação das oficinas em turmas diferentes, o questionário foi mudando, procurando 

se adequar a cada novo grupo para o qual era apresentado. Após responderem a cada 

pergunta, os estudantes voltavam para o lado da linha.

Para finalizar, foi solicitado aos alun@s que voltassem às classes e que fizessem 

uma lista de cinco coisas em comum e cinco diferentes sobre @ colega ao lado, con-

siderando o observado na atividade. As folhas com as considerações foram recolhidas 

pel@s pibidian@s que as socializaram com a turma.

3. RESULTADOS

As oficinas ainda estão sendo realizadas, semanalmente, sempre em uma turma 

diferente, contemplando todos os anos finais do ensino fundamental. O que já foi perce-

bido é que muito dos pontos de vista d@s alun@s sobre suas diferenças e a impressão 

de que eles tinham pouco em comum estão sendo desconstruídos, pois a cada pergunta 

eles conhecem mais sobre @s colegas que não consideravam tão próximos, perceben-

do que eles possuem muitas semelhanças, desde o lugar de onde vêm, os lugares que 

gostam de frequentar, preferências musicais e objetivos futuros.

A oficina tem sido adaptada em cada turma, pois são alun@s com idades diferen-

tes – os dos anos finais do ensino fundamental, por exemplo, acham algumas perguntas 

infantis para sua idade. Tal mudança leva-nos a entender que cada grupo precisa de um 

trabalho específico e um planejamento cuidadoso, o que contribui para entendermos a 

dinâmica escolar e a necessidade de se pensar em como tratar o tema especificamente. 
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Assim, conseguimos trabalhar e discutir assuntos mais sérios dentro da sala de aula, 

mas não tirando a essência da oficina planejada inicialmente.

Nossa expectativa é que até o final do semestre letivo consigamos aplicar em to-

das as turmas dos anos finais da escola. As greves que ocorrem no momento na rede 

estadual de ensino, em virtude das reivindicações dos professores, podem acabar in-

terferindo no calendário inicialmente pensado; porém, não acreditamos que isso venha 

a colocar em risco nossa meta e resultados.

4. AVALIAÇÃO

Através das oficinas realizadas até o momento, concluímos como positivo o traba-

lho realizado, tanto em relação à turma, quanto à forma como o grupo de pibidianos tem 

se inserido no ambiente escolar periodicamente, aumentando, assim, sua experiência 

em sala de aula por meio do contato com a realidade escolar da rede publica.

Dessa forma, a oficina tem realizado seu propósito de trabalhar o espaço para pro-

mover uma maior interação entre @s alun@s, mostrando-lhes que é possível conviver 

com a diferença, já que esta, muitas vezes, diz respeito a algum aspecto específico 

apenas.

Também foi dada ênfase ao trabalho interdisciplinar dentro da sala de aula, fazendo 

uma relação maior entre os licenciandos de diferentes áreas, uma vez que a oficina é 

realizada por alun@s dos cursos de graduação em Letras – Português, História e Músi-

ca, promovendo, portanto, o dialogo entre as áreas. As oficinas mostram que o trabalho 

interdisciplinar realizado na escola tem sido muito bem sucedido, tanto dentro da sala 

de aula, na prática com @s alun@s, quanto na formação d@s bolsistas, que percebem 

a importância do trabalho interdisciplinar e o impacto positivo dentro da sua formação 

e o seu pensar pedagógico.
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1. APRESENTAÇÃO

O projeto de extensão Inclusão Digital com Arte e Carinho é desenvolvido na Casa 

do Carinho desde 2007. No ano de criação o projeto se chamava Inclusão Digital - com 

amor e carinho e era coordenado por Ana Argoud e Gerson Luiz da Silva. Na época, 

eram lecionadas aulas individuais semanais por bolsistas do projeto. Com isso, conquis-

taram a criação de um laboratório de informática que possibilitou a inclusão digital das 

crianças acolhidas. 

O público alvo são crianças de 2 anos à 8 anos, com exceção de uma criança de 13 

anos que possui deficiência e também reside na casa. A casa do Carinho é um abrigo 

institucional municipal que recebe crianças tuteladas, ou seja, que sofreram maus tratos, 

abandono ou foram negligenciados pelos pais e estão sob tutela do estado, onde perma-

necem na casa até que sejam adotadas ou retornem para a família sanguínea. 

Segundo MÜHLEN (2011), o projeto estimula a sensibilidade, a ludicidade e a cria-

tividade das crianças, além de valorizar as suas experiências artísticas. Afirmando a 

importância do ensino de arte para estimular o interesse e a atenção das crianças, con-

tribuindo para sua autoestima.

Cabe salientar que o projeto se trata de artes e atualmente conta com bolsistas do 

design e da arquitetura e procura trabalhar com a autoestima das crianças e a criação 

de vínculos, bem como ensinar através da arte. 

2. DESENVOLVIMENTO

Atualmente o projeto de extensão mantem a maioria dos objetivos originais que 

eram: possibilitar às crianças a inclusão digital, construção de um espaço para educação 

e uso adequado do tempo livre através do fazer artístico no computador e fora dele, com 
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vistas a valorizar as manifestações e potencialidade individuais e em grupo. Porém, 

devido a furto dos equipamentos do laboratório de informática, atualmente trabalhamos 

com atividades manuais, por entendermos como Duarte Jr. (2010) a arte-educação é 

uma poderosa ferramenta para o desenvolvimento da sensibilidade das pessoas, e ain-

da que tenhamos mudados as ferramentas, o projeto é de extrema importância para o 

desenvolvimento das crianças.

Os encontros acontecem semanalmente na Casa do Carinho em horário livre de 

aula das crianças, sendo dividido em dois momentos as atividades, inicialmente com 

as crianças de 4,5 a 7 anos e em seguida, das crianças de 2 à 4,5 anos. Inicialmente 

realizávamos as atividades com todas as crianças conjuntamente, porém algumas se 

dispersavam e não concluíam a atividade, então iniciamos a separação por faixa etária 

o que deixava as crianças mais tranquilas e concentradas, também por estarem as-

sistidas com mais atenção pelas bolsistas. As atividades desenvolvidas são propostas 

pelas bolsistas que em conjunto decidem o cronograma e os materiais necessários. 

Visando incentivar a experimentação com matérias já disponíveis como papel sulfite, 

papel colorido, lápis de cor, caneta hidro cor, tinta, cola e tesoura, bem como o reapro-

veitamento de materiais como rolo de papel higiênico e revistas antigas.

A proposta é levar atividades educativas e práticas que auxiliem elas a reconhe-

cerem cores, ponto, linhas, números e letras, focado em ações lúdicas, pois, segundo 

MÜHLEN (2001), A ação lúdica é uma característica essencial da arte e fundamental 

para o equilíbrio humano.

Como produto da atividade tivemos origamis, desenhos, binóculos de papel e de-

senhos coletivos. Mas o desenvolvimento da atividade não é pautado em produtos e 

sim, em processos, pois como afirma Duarte Jr. (1995) a ação, o processo em arte, 

para as crianças, tem mais importância que o resultado final. A arte infantil não pode ser 

valorizada apenas pela estética visual, beleza e harmonia. Deve-se considerar o pro-

cesso, o caminho da elaboração, sentimentos, pensamentos e percepções envolvidas.

3. RESULTADOS 

Nosso objetivo que vem sendo desenvolvido com sucesso é o de auxiliar no desen-

volvimento social das crianças que vivem no lar, assim como criar uma aproximação que 

possibilite que elas sintam-se apoiadas e incentivadas a manterem o seu lado criativo 

através das atividades desenvolvidas. Percebemos também que as crianças possuem 



85

certa autonomia desde muito pequenos, o que algumas vezes auxilia na execução das 

atividades e outras vezes faz com que elas não se adaptem fácil as atividades propostas.

 Percebemos com algumas atividades, especialmente as de desenhar, a personali-

dade de cada criança, umas mais independentes, outras que dificilmente querem seguir 

exatamente as instruções, outras que sentem a necessidade de que sejam ditos todos 

os procedimentos das atividades e isso é fundamental para que possamos compreender 

individualmente o que acontece com cada uma. Além, claro, de receber o carinho e re-

conhecimento através de abraços e trabalhos feitos para nós, bolsistas. 

4. AVALIAÇÃO

As atividades desenvolvidas, apesar de planejadas anteriormente, sofrem alterações 

conforme o comportamento das crianças, pois entendemos o projeto como um momento 

de liberdade em contraposição a uma rotina regrada por consequência do modo de 

vida coletivo e como consequência disso exige flexibilidade por parte das bolsistas, algo 

fundamental na formação enquanto profissionais, mostrando um panorama real das 

situações e não mais teórico como as práticas acadêmicas.

As crianças e profissionais do abrigo nos recebem com muito respeito e auxiliam 

para que as atividades sejam executadas da melhor maneira possível, colaboração essa 

que nos proporciona maior confiança.

Apesar das atividades não terem um ponto final concreto, podemos perceber os 

avanços e mudanças que as crianças passam e a criação de laços que acontece, cons-

truindo essa rede de apoio que é tão fundamental para o desenvolvimento das crianças. 

Com isso, concluímos que o projeto não tem um cronograma finito e cada encontro pro-

porciona um aprendizado extremamente válido do ponto de vista enquanto acadêmicas 

e enquanto seres humanos.
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1. APRESENTAÇÃO

O estado do Rio Grande do Sul (RS), em 2014 produziu 4,685 bilhões de  litros de 

leite, mantendo-se como o segundo estado maior produtor de leite, atrás somente de 

Minas Gerais (MG). Grande parte deste leite é produzido pela agricultura familiar, que 

hoje tem como alicerce a produção dos assentamentos (ZOCCAL; DUSI, 2015).

No presente momento a produção leiteira derivada da agricultura familiar se encon-

tra em déficit, devido aos produtores rurais terem dificuldade de aplicarem as técnicas 

e os avanços estudados e alcançados nos institutos de ensino e de pesquisa, o que 

dificulta a evolução da atividade leiteira, tanto em parâmetros de qualidade quanto de 

quantidade (COSTA 2014). Tornando importantante á aplicação de práticas extensionis-

tas em áreas de assentamentos.

No início do século XX a criação do serviço cooperativo de extensão rural dos Es-

tados Unidos estruturado com a participação de universidades americanas conhecidas 

como Land-grant Colleges, consolidou naquele país, pela primeira vez na História, uma 

forma institucionalizada de extensão rural (JONES; GARFORT, 1997).

Com relação à qualidade do leite, o mercado está se tornando cada vez mais exi-

gente (ZANELA et al., 2006). Diante das dificuldades que os assentados demonstram 

em se adequar ao padrão de qualidade de leite exigido pela indústria, a Turma Especial 

de Medicina Veterinária (TEMV) da Universidade Federal de Pelotas (UFPEL), com 

participação da Universidad de La Republica/UY (UDELAR), desenvolveu práticas de 

extensão em áreas de assentamento na região sul do RS.

O trabalho está sendo desenvolvido em conjunto com os beneficiários do projeto 

de reforma agrária, visando a capacitação dos produtores assentados a se adequarem 

as novas legislações referente a qualidade do leite ao mesmo tempo proporcionando 
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uma interação entre professor, estudante e produtor. Os resultados deste trabalho serão 

tornados públicos, sendo estes favoráveis ou não, por meio de trabalhos apresentados 

em congressos, artigos publicados em periódicos científicos em circulação internacio-

nal e/ou nacional.

2. DESENVOLVIMENTO

O acompanhamento dos alunos com a produção ocorre mensalmente, onde cada 

um dos 51 alunos, da Turma Especial de Medicina Veterinária, é destinado a passar um 

final de semana na casa de produtores assentados, onde os estudantes

 

partem de Pelotas, rumo aos assentamentos logo pela manhã do sábado, com re-

torno no domingo no período da tarde. Os recursos utilizados para cobrir os gastos do 

projeto, são de ordem pública que foram obtidos por meio do projeto de extensão rural 

em áreas de assentamento da região sul, do RS.

Nos dias que antecedem a ida para a casa dos produtores, os alunos são prepara-

dos pelos professores, para que sejam capazes de dialogar com a família sobre a reali-

dade da produção e com isso propor mudanças que possam beneficiar o assentado. É 

através desse que os alunos podem encontrar um verdadeiro momento de aprendiza-

gem, diluindo a hierarquia, professor-produtor e aluno receptor, o que facilitaria a intera-

ção entre ambos resultando em uma aprendizagem significativa (DE VASCONCELOS 

et al., 2005).

Com o objetivo de melhorar a qualidade e quantidade de leite produzido pelos as-

sentados, os educandos junto a os professores, montaram um plano de trabalho com 

alguns aspectos importantes a serem abordados.

Primeiramente, ocorre momentos de troca de ideias entre professores e estudan-

tes. Durante estes momentos, os alunos colocam seus anseios e dúvidas a respeito 

de situações encontradas nas famílias, trabalhando-se com um determinado assunto 

relacionado a qualidade de leite, de acordo com as demandas gerais das famílias, pois 

na maioria dos casos o problema é semelhante, se não igual.

Durante as trocas de ideias para promover uma melhora na  qualidade do leite, os 

alunos juntamente com professores acharam importante atuar no acompanhamento 

mensal da produção de leite, no momento da ordenha, pré e pós- dipping, limpeza e 

higienização do equipamento, e coletas de amostras, que foram encaminhadas ao La-
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boratório de Veterinária Preventiva da – UFPel, para isolamento de agentes envolvidos. 

Os resultados nos possibilitam a montar um mapa epidemiológico e apontar os possíveis 

agentes como também traçar ação de educação higiênica sanitária, coleta de amostras 

de leite para posterior análise e entrega de resultados.

Além do acompanhamento mensal da produção de leite, os professores juntamente 

com os alunos, acharam por bem criar oficinas, tendo como tema principal a mastite. 

Que segundo DA COSTA et al. (2013), apesar de todos os avanços logrados nas últimas 

décadas em termos de prevenção e controle, esta enfermidade permanece como a do-

ença infecciosa mais prevalente e economicamente relevante entre bovinos leiteiros em 

todos os continentes.

Para a realização das oficinas técnicas em áreas de assentamento, os alunos foram 

distribuídos em grupos de proximidade, onde se reuniam de forma contínua, anterior ao 

dia das oficinas, para encontrar a melhor maneira de expor o tema de uma forma em 

que os assentados tivessem oportunidade de se manifestarem colocando suas dúvidas. 

Ao todo, foram sete grupos sendo 03 no município de Piratini, 02 em Hulha Negra e 02 

em Candiota.

3. RESULTADOS

Segundo relato de produtores assentados e alunos, a iniciativa extensionista de-

senvolvida na cadeia produtiva do leite foi de grande importância para o aprendizado. 

ARAÚJO (2007) diz que o objetivo da extensão rural é difundir e transferir técnicas de 

trabalho, produção e comercialização úteis e sustentáveis aos produtores rurais por meio 

de métodos educativos, sendo o extensionista elemento-chave do serviço de extensão 

rural.

 Os assentados ressaltaram a importância da realização das coletas de leite pois, 

segundo eles isso até então, ainda não havia sido proporcionado a eles. Após o proces-

samento das amostras foram emitidos e entregues laudos técnicos do leite coletado, 

com instrução de manejo e tratamento nos casos positivos para mastite, onde os alunos 

sob orientação dos professores foram responsáveis por conduzir esse processo. GON-

ÇALVES et al. (2014), afirma que, assistência técnica aliada à extensão rural, quando 

bem estruturadas contribui na organização e no melhor desempenho da atividade leiteira 

garantindo melhorias e o desenvolvimento para o setor rural.

Referente as oficinas os produtores relataram ter sido de grande importância (Figura 
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1), pois alguns não sabiam das percas produtivas que o processo inflamatório da glându-

la mamária pode causar e de como intervir após estabelecido o quadro.

Figura 1. Oficina realizada no Assentamento dos Cerros, Município de Candiota-RS.

Segundo VOLQUIND (2000), na oficina surge um novo tipo de comunicação pois 

é formada uma equipe de trabalho, onde cada um contribui com sua experiência. Para 

MARTINS et al. (2009), as oficinas também trazem como característica, a abertura de 

espaços de aprendizado que buscam o diálogo entre os participantes.

4. AVALIAÇÃO

Em um momento de avaliação, do projeto de Extensão Rural, realizado no município 

de Pelotas-RS, reuniram-se assentados juntamente com alunos e professores. Foi pos-

sível ter uma noção geral de oque o projeto significava para os produtores e quais eram 

os pontos positivos e o que poderia ser melhorado.

De acordo com o relato dos produtores, as práticas propostas no momento da orde-

nha, pré e pós-dipping, limpeza e higienização do equipamento, coletas de amostras e 

oficinas, foram de simples incorporação e contribuíram significativamente para a melho-

ria da qualidade do leite.

Na visão dos produtores assentados o principal ponto a melhorar seria, a quantida-

de de dias que os alunos permanecem em suas residências que é muito pouco. Pois os 

educandos passam um final de semana na casa dos produtores, abrangendo os dias de 

sábado e domingo, sendo possível acompanhar de 2 a 3 ordenhas e para eles o ideal 

seria que os alunos permanecessem por no mínimo 05 dias em suas propriedades.

5. REFERÊNCIAS
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1. INTRODUÇÃO

O trabalho desenvolvido tem como objetivo a apresentação do Projeto de Extensão 

ConjuntuRI – Análise de Conjuntura das Relações Internacionais, oriundo do Curso de 

Relações Internacionais da Universidade Federal de Pelotas (UFPel). Demonstrar, por-

tanto, seus objetivos consolidados no ano vigente e as propostas para os próximos anos 

visando expandir o alcance do projeto. 

 O ConjuntuRI surgiu da proposta da criação de um projeto de extensão universitá-

ria surgiu entre os alunos da primeira turma do curso de bacharel em Relações Interna-

cionais da UFPel junto aos professores, como forma de suprir uma necessidade da cida-

de. Com o objetivo de levar para a comunidade acadêmica e em geral temas pertinentes 

a conjuntura internacional, envolvendo questões políticas, econômicas e sociais, através 

de palestras regulares com especialistas no assunto. Desde o início, uma das principais 

metas do projeto é o de proporcionar aos alunos de Relações Internacionais, bem como 

ao restante da academia e comunidade, o contato com debates mais aprofundados so-

bre temas contemporâneos em destaque no contexto internacional.

 As atividades são supervisionadas pelo professor coordenador do projeto, Fábio 

Amaro da Silveira Duval, 16 alunos dividos em três frente, são elas: palestras, escola e 

mídia. As reuniões acontecem semanalmente, com dia e horário pré-estabelecido no iní-

cio do semestre para possibilitar a presença de todas, sendo todas as pautas registradas 

em ata sãos assinadas pelos presentes.

 O objetivo inicial do projeto era palestras regulares sobre temas da conjuntura 

internacional abertas à comunidade, acadêmica ou não, sendo expandido para a rádio 

Federal FM, no qual os colaboradores junto com o professor coordenador escrevem pro-

gramas e os gravam com análises críticas e reflexivas sobre as conjunturas sociais, polí-

ticas e econômicas do mundo. Nas escolas de ensino público ocorre as palestras que os 

alunos membros do projeto apresentam aos alunos que encontram-se no ensino médio,  

visando introduzir temas pertinentes da conjuntura internacional com o propósito de le-

vantar discussões críticas e estimular o pensamento dos jovens; e, por fim, o ConjuntuRI 



93

Entrevista, novo pilar do projeto que se traduz na realização de entrevistas com pessoas 

de notório conhecimento das Relações Internacionais para elucidar a comunidade de 

temas afetos a atual conjuntura internacional, liberado em formato de podcast1. 

Dessa forma, a aplicação do conceito de extensão, definido no Plano Nacional de 

Extensão Universitária, como “processo educativo, cultural e científico que articula o 

Ensino e a Pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre 

Universidade e Sociedade” (NOGUEIRA, 2000). Ampliar o contato com outros centros 

de estudos em Relações Internacionais, empresas, escolas públicas, organizações e 

movimentos sociais, torna-se, portanto, caminho irreversível do projeto. 

2. DESENVOLVIMENTO

O trabalho desenvolvido foi baseado em todas as atividades desenvolvidos pelo 

o projeto de extensão Conjunturi, como forma de evidenciar as ações e propostas do 

projeto. Para THIOLLENT (2002) as ciências humanas tem a capacidade de criar senso 

crítico nos locais onde se inserem, perpassando pela crítica das ideias, da vida cotidia-

na e senso comum e, por fim, da crítica profissional. Destarte, a metodologia de análise 

e ação de projetos de Extensão devem passar por cinco etapas, são elas: a construção 

social; participação; dimensão crítica; dimensão reflexiva e; propósito emancipatório. 

Para o autor o processo criação do conhecimento é construído com a comunidade na 

qual se está trabalhando conjuntamente. Portanto, com base nos dados que o projeto 

produz e com os princípios norteadores para formulação do estudo e da ação do Con-

junturi nas esferas onde atua, buscar-se-á apresentar os resultados do trabalho do ano 

de 2017.

3. RESULTADOS 

No que tange o eixo de palestras, o ConjuntuRI promove no mínimo 2 ao ano, pre-

ferencialmente uma por semestre. A única palestra que houve até o momento foi con-

cedida pelo professor Fabiano Mielniczuk, intitulada „„A Rússia e suas relações interna-

cionais sob o governo de Vladmir Putin”. Com a presença de mais de 140 pessoas que 

lotaram o Auditório Simón Bolívar no Centro de Integração do Mercosul. Esta palestra 

demonstrou a expansão do projeto pela participação de alunos de diversos cursos da 

1 Disponível em: https://soundcloud.com/conjunturicast. Acesso em 04/10/2017.
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UFPEL, inclusive engenharias. Da mesma forma, alunos do curso de Relações Interna-

cionais da FURG se fizeram presentes promovendo relações e integração educacionais, 

muito importante para se pensar o mundo a partir do Extremo Sul do Brasil. 

As palestras nas escolas compõe outro objetivo do ConjuntuRI, pois, a relação en-

sinar-aprender exige do educador rigor metodológico, pesquisa profunda e a compre-

ensão de que o conhecimento é sempre inacabado (FREIRE, 2016). Os 4 temas são 

escolhidos por sua repercussão na atualidade, sendo assim, questões como a Guerra 

da Síria e/ou Oriente Médio como um todo, Estados Unidos, China, Cuba, Coréia do 

Norte, refugiados e Rússia, são levadas para a sala de aula com a intenção de elucidar 

os alunos propondo pensamento crítico e reflexivo. Para tanto, o Grupo de Trabalho nas 

Escolas é composto por 8 membros, cada um responsável por dois assuntos. Entretanto, 

o principal problema tem sido as recorrentes greves dos professores em decorrência do 

parcelamento dos salários dos professores e condições precárias de trabalho, por isso, 

o calendário reajustado após cada greve impossibilita o agendamento destas. 

Logrado para aumentar o alcance público do projeto, a criação de um programa de 

rádio do projeto, posto no ar em parceria com a Rádio Federal FM, da Universidade Fe-

deral de Pelotas, chamado “Vozes do Mundo”, devido a aprovação de um edital referente 

ao ano de 2013, mas com atividades iniciadas no ano de 2015. Contudo, está suspenso 

e não realizado neste ano, pois a Rádio Federal FM não abriu edital para que ou fosse 

renovado ou novamente candidatado. 

O último e mais recente pilar, como já dito, é o ConjuntuRI Entrevista que amplia a 

capacidade de alcance na comunidade através da ferramenta podcast, disponível de 

forma gratuita. Busca-se sempre profissionais capacitados para explicar questões per-

tinentes às relações internacionais, por intermédio de uma linguagem simples, coesa e 

contempladora. Neste ano foram publicadas 6 entrevistas efetuadas não só pelo coorde-

nador, mas também por alunos, contanto com a participação de outros professores do 

curso. Com o sucesso desta plataforma haverá a ampliação através de novas entrevistas 

com membros da sociedade civil, professores da UFPEL e região, bem como utilizar de 

ferramentas tecnológicas que proporcionem entrevistas com contatos longínquos. 

A consolidação cada vez maior dos quatro pilares apresenta-se como meta primeira 

do projeto. Pesquisar novos meio de comunicação com a sociedade pelotense integrar-

-se cada vez mais com os projetos da UFPEL e cursos de RI da região. Retomar o pro-

grama na Rádio Federal FM através de mecanismos democráticos da UFPEL, que na 

falta deste fez surgiu o ConjuntuRI Entrevista como opção.



95

4. AVALIAÇÃO

O ano de 2017 foi de dificuldades sendo a principal delas o contingenciamento 

das verbas destinas a Universidade dificultando o acesso a bolsas para estudantes, 

manutenção da infraestrutura e arrecadação de verba via Unidade Acadêmica para o 

transporte de palestrantes de outras regiões do Brasil. 

Deve-se, contudo, perceber que este mesmo problema ocorre no que tange a edu-

cação pública estadual também, pois, as greves contra o parcelamento e precarização 

do trabalho forçam a mudança constante de calendário escolar postergando as datas 

agendadas. Por outro lado, nota-se a habilidade dos membros do projeto em inovar 

buscando novas ferramentas, como o supracitado caso do ConjuntuRI Entrevista. Além 

disso, o comprometimento dos membros do projeto através do diálogo interno constan-

te, a procura por novas escolas e formas de inserção na sociedade, ressaltam a natu-

reza de extensão do projeto. 

Com esta breve apresentação, salienta-se o papel fundamental do Projeto de Ex-

tensão ConjuntuRI na sociedade apresentando-se como referência no que tange ques-

tões internacionais e nacionais. Em um mundo cada vez mais interconectado, a neces-

sidade de compreender o atual momento do mundo faz do ConjuntuRI uma peça da 

democracia, ferramenta de cidadania.
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1. APRESENTAÇÃO

A popularização da ciência ou alfabetização científica prevê a transposição daquilo 

que é produzido dentro da academia para a comunidade adjacente, tendo em vista 

que a ciência também é influenciada pelo contexto histórico e político na qual está 

inserida e tem papel fundamental na construção e empoderamento cultural e social da 

população. Como afirma Boa Esperança et al. (2014) ter acesso a produção científica e 

ser reconhecido como produtor de saberes é um direito a cidadania. 

Atualmente a divulgação científica recebe a atenção de diversos pesquisadores de 

diferentes áreas, observamos a importância dessa temática durante a reunião da Rede 

Global de Academias de Ciências, ocorrida em fevereiro de 2013 no Rio de Janeiro, 

onde pesquisadores do mundo todo destinaram parte das atividades da reunião a dis-

cussão do tema e maneiras de aperfeiçoá-lo. Na aplicação da alfabetização científica, 

é indiscutível a importância de se estabelecer com clareza o público alvo, levando em 

consideração que fatores como idade, escolaridade e situação socioeconômica afetam 

o processo de ensino aprendizagem.

O presente trabalho objetiva aproximar a comunidade Pelotense do meio científico 

utilizando-se do tema moluscos como eixo transversal para uma abordagem interdis-

ciplinar da ciência, levando em consideração os aspectos físicos, químicos, biológicos, 

evolutivos, históricos, culturais e econômicos envolvendo a temática. 

Outros aspectos levados em consideração no desenvolvimento do trabalho foram 

a aproximação dos acadêmicos do curso de ciências biológicas como atores principais 

no processo de divulgação da ciência, além da apropriação do espaço do Museu de Ci-

ências Naturais Carlos Ritter pelos acadêmicos e ampliação da divulgação do trabalho 

do Museu para a comunidade.
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2. DESENVOLVIMENTO

A exposição ocorreu durante o mês de setembro de 2016 no Museu de Ciências 

Naturais Carlos Ritter, ocupando o espaço destinado às exposições temporárias que 

ocorrem neste espaço. 

A exposição foi composta por 66 conchas de espécies brasileiras e 32 conchas de 

espécies exóticas acompanhadas de sua etiqueta de identificação contendo informa-

ções sobre sua localização na costa brasileira, tipo de habitat e alimentação. 

Essas conchas fazem parte do acervo de material de aulas práticas do Laboratório 

de práticas do Departamento de Ecologia, Zoologia e Genética do Instituto de Biologia. 

Além do material biológico, foi utilizado como recurso didático pôsteres contendo 

informações sobre as principais classes de moluscos, a evolução do grupo e perda da 

concha, histórico de comunidades que utilizam moluscos como propulsor da economia, 

processos químicos e biológicos envolvidos na produção de pérolas e processos físicos 

que cercam o mito de poder ouvir o barulho do mar ao aproximar a concha do ouvido. 

Também foram utilizadas fotografias ampliadas mostrando detalhes da coloração e 

adornos de conchas com tamanho diminuto junto da própria concha, exposta em placa 

de petri, em tamanho normal para comparação.

Para que o público pudesse interagir de forma mais dinâmica com a exposição uti-

lizamos um aparelho de telefone modificado com uma concha no lugar do fone onde 

os alunos poderiam ouvir os sons provenientes do processo de reverberação produzido 

pela espira da concha e também foram disponibilizados desenhos e lápis de colorir com 

ilustrações de conchas.

Durante todos os dias da exposição um acadêmico-monitor era responsável pelas 

visitas guiadas da exposição, tanto para escolas, que eram pré-agendadas diretamente 

com os funcionários do Museu, quanto para visitantes sem agendamentos.

A divulgação da exposição foi realizada via mídias sociais tanto pelos organizadores 

do evento como pela coordenação do museu e a secretaria de educação da cidade foi 

acionada para repassar as escolas a possibilidade de visitação da exposição.
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3. RESULTADOS 

Durante a realização da exposição, 11 escolas com aproximadamente 340 alunos 

visitaram a exposição, além de 237 visitantes que não estavam em visitas escolares, 

totalizando 577 visitações. 

Comparando ao mês anterior em que o museu recebeu 213 visitas, foi um número 

expressivo que a exposição conseguiu contemplar.

Pode-se perceber o interesse do público nas diversas questões que foram levanta-

das durante a visita guiada, como questões complexas acerca da evolução e adaptação 

dos moluscos que não eram esperadas do público escolar ainda no Ensino Fundamen-

tal.

Também pode-se perceber, o interesse do público adulto quando comparavam as 

conchas expostas com as que possuíam em casa e anotando os dados como nomes 

das espécies, habitat e hábito alimentar para repassarem o conhecimento aos amigos 

e familiares.

4. AVALIAÇÃO

O presente projeto teve grande impacto na formação acadêmica dos alunos orga-

nizadores do evento, visto que se tornaram os propagadores da divulgação científica, 

além de trabalhar de forma que fosse possível fazer a transposição didática do conhe-

cimento teórico agregado durante o curso de Ciências Biológicas em uma linguagem 

clara, dinâmica e acessível para todo público visitante, fazendo com que esse conheci-

mento ultrapassasse as paredes da academia.

O Museu teve seu trabalho valorizado e reconhecido além de divulgado para que 

ainda mais pessoas sejam alcançadas e possam visitá-lo e os visitantes tiveram a opor-

tunidade de ampliar o conhecimento acerca do tema.

Esse projeto proporcionou a troca de conhecimento e momentos impares de en-

sino aprendizagem aos três agentes envolvidos no processo, graduandos, visitantes 

e museu e a nossa perspectiva é de que mais projetos possam ser desenvolvidos de 

maneira a estimular a população Pelotense a visitar, conhecer e valorizar o Museu de 

Ciências Naturais Carlos Ritter.
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1. APRESENTAÇÃO

As universidades possuem como finalidade não só a formação profissional, mas 

também a geração e disseminação de novos conhecimentos que visem a agregar uma 

melhoria na qualidade de vida, desenvolvimento econômico e social de uma região 

ou país, conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) n. 9.394. 

Essa transmissão é realizada através de projetos sociais, estimulados pelas próprias 

instituições de ensino, como os relacionados à extensão universitária e a educação 

popular.

  A extensão universitária é um processo educativo, cultural, científico e democrá-

tico, que visa estender o conhecimento a sociedade de forma efetiva respeitando as 

dificuldades e meio social em que está intrínseco cada cidadão (FREIRE, 1983). Ela se 

pode ser realizada através de cursos ou atividades que desenvolvam e preparem a co-

munidade (SOUZA, 2000).

O principal objetivo dos projetos de extensão são a divulgação e alfabetização cien-

tífica da população, ou seja, a transmissão de conceitos e processos científicos para que 

estes sejam capazes de assimilar as inovações científico-tecnológicas realizadas dentro 

dos institutos federais sem gerar desentendimentos (MINGUES, 2014).

Além de gerarem oportunidades aos alunos carentes e principalmente de escolas 

públicas, eles também proporcionam aos universitários a chance de adquirir habilidades 

e experiências que excedem os conhecimentos técnicos e teóricos passados dentro das 

instituições como inserção social e capacidade de expressão (ARROYO et al., 2010).

Um exemplo é o projeto de extensão Desafio Pré-Universitário Popular da UFPel 

que atende alunos desfavorecidos que residem na cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul 

preparando-os para ingressar nas universidades públicas de ensino. Assim, o objetivo 

deste trabalho é relatar sobre a experiência de professora voluntária da disciplina de 
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biologia neste projeto discutindo qual a importância de ações como esta tanto para a 

comunidade em geral como para a formação dos acadêmicos.

2. DESENVOLVIMENTO

As aulas foram ministradas no período correspondente aos meses de março e 

Outubro de 2017 no projeto de extensão Desafio Pré-Universitário Popular da UFPel nas 

turmas extensivo e intensivo noite na disciplina de biologia. Elas foram realizadas através 

de recursos visuais como a plataforma Power point.  Os assuntos foram bioquímica, 

genética, transgênicos entre outros relacionados à biologia e a biotecnologia.

Ainda, foi realizada uma ficha de avaliação contendo perguntas discursivas e de 

múltipla escolha, na qual os alunos foram questionados quanto à didática do professor, 

nível de aprendizado na disciplina e opinião sobre a importância do projeto.

3. RESULTADOS 

Quanto à didática do professor, 35,71% dos alunos classificaram como boa e 

64,28% como muito boa, conforme figura 1. Demonstrando que segundo os alunos a 

professora possui capacidade de transmitir o conteúdo de forma didática; além disso, 

100% dos alunos responderam que gostam das aulas ministradas.

Ainda, quando questionados sobre o fato dos professores serem majoritariamente 

alunos de graduação estes responderam que além de ser uma experiência construtiva 

para os acadêmicos é uma ótima forma de interligar a universidade e a sociedade, prin-

cipalmente porque os universitários possuem uma linguagem e pensamento semelhan-

tes, o que auxilia no entendimento das partes, desenvolvendo o que FREIRE, (1983) 

chamava de geração de um novo conhecimento, onde não existe um disseminador 

superior, mas sim uma comunicação em que ambas as partes podem oferecer seus 

conhecimentos e criar juntas um novo saber. 

O que torna a aula mais prazerosa e acessível aos alunos que se sentem à vontade 

parar realizar questionamentos, corroborando com os dados citados acima quanto ao 

gosto dos alunos pelas aulas ministradas bem como a figura 1 referente à didática do 

professor.
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Figura 1. Nível de satisfação dos alunos quanto à didática do professor da disciplina de 
biologia.

 

Figura 2. Representa o nível de aprendizado dos alunos na cadeira de biologia.

 Em relação à auto-avaliação, demonstrada na figura 2, eles foram questionados 

quanto seu nível de aprendizado na disciplina de biologia, onde dois alunos classifica-

ram como regular, sete como bom e cinco como muito bom, o que ratifica a figura 1 

demonstrando que a didática e a proximidade do professor com os alunos favorece a 

aprendizagem e assimilação dos conteúdos como constatado por PAIVA et al. (2015) a 

partir da análise da aula ministrada por uma professora X na qual o uso de técnicas mo-

nótonas e ultrapassadas sem a contextualização dos conteúdos e uso da internet a seu 

favor dificultou o interesse dos alunos e consequentemente no seu desempenho escolar, 

demonstrando que a didática deve evoluir de acordo com o meio social dos receptores.

Quando questionados sobre o motivo da inscrição no projeto e qual a importância 

deste, os alunos majoritariamente ressaltaram o fato de este proporcioná-los a parti-

cipação em um curso preparatório gratuito, visto que eles em sua maioria não teriam 

condições financeiras de arcar com os custos de um curso privado. Ainda, ressaltaram 

também a importância da interação dos graduandos com a população contribuindo para 

suas formações acadêmicas e estimulando-os a desenvolver competências como senso 

crítico e didático, e ainda conceitos de democracia e inserção social (CARVALHO et al., 

2016).
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4. AVALIAÇÃO

De acordo com o relatado pode-se concluir que ações extensionistas como esta 

são imprescindíveis para estabelecer uma relação de comunicação entre a universida-

de e a sociedade de forma efetiva, como  FREIRE, 1983 chamava de verdadeira forma-

ção de um novo conhecimento criado por ambas as partes.

Além disso, projetos sociais estimulados pelas universidades possuem também 

como finalidade o desenvolvimento econômico, técnico-científico e social de uma po-

pulação a partir da alfabetização científica da população, que favorece os investimentos 

em pesquisas de ponta.

         Em relação às aulas ministradas, como foi discutido anteriormente, foi possível 

verificar que a professora possui capacidade de expressão e didática necessárias pra 

transmitir os conhecimentos de biologia aos alunos apesar de ainda se fazer necessária 

uma maior prática ou preparo pedagógico da aluna.

 Portanto, conclui-se que o projeto é uma necessidade para a comunidade e ne-

cessita de maior divulgação além de ser uma fonte de experiência para os acadêmicos 

adquirirem conhecimentos práticos que não são passados ou praticados dentro das 

salas de aulas.
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1. APRESENTAÇÃO  

O artigo exterioriza considerações de um projeto de extensão da Universidade 

Federal de Pelotas, denominado “Trabalho Artesanal com Mulheres do Movimento de 

Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST)”, que busca articular  ‘gênero, educação, histórias 

de vida e artesanato’, no sentido de promover ações com mulheres assentadas, que 

contribuam para um processo de emancipação e empoderamento das participantes.   

O projeto se aplica nos estudos das narrativas de histórias de vida oral de 15 Mu-

lheres Assentadas da Reforma Agrária do município de Pinheiro Machado -  RS. Os 

estudos tem como foco trazer contribuições da pesquisa narrativa (auto)biográfica nos 

processos da Educação Popular sobre a construção dos diferentes papéis sociais atri-

buídos a homens e mulheres. Explora-se deste modo, o espaço social e como damos 

forma as experiências no contexto em que estamos inseridos ou, mais especificamente 

falando, como nos tornamos o que somos e como significamos nossa existência atra-

vés das diferentes linguagens culturais.  

  

As (auto)biografias são constituídas por narrativas em que se desve-

lam trajetórias de vida. Esse processo de construção tem na narrativa 

a qualidade de possibilitar a autocompreensão, o conhecimento de si, 

àquele que narra sua trajetória (ABRAHÃO, 2004, p. 203)  
    
Nesse sentido, a investigação realizada desde o ano de (2014), tem permitido com-
preender e discutir, através da realização de Oficinas Artesanais Coletivas, como 
ocorre as relações de gênero e a divisão sexual do trabalho por meio das próprias 
narrativas das envolvidas.  
  

A memória é o elemento chave do trabalho com pesquisa (auto)bio-

gráfica, em geral: Histórias de vida, Biografias, Autobiografias, Diários, 

Memoriais (ABRAHÃO, 2004, p. 202).   
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A proposta, que envolve extensão mas também pesquisa, tem como objetivo propor 

a união entre a educação e a teoria feminista, na figura de uma educação que, através 

de seus processos, problematize as trajetórias das mulheres, abrindo possibilidades para 

que as abordagens autobiográficas aflorem no próprio processo de produção artesanal.   

  

2. DESENVOLVIMENTO  
  

Os relatos que surgem durante os encontros, são problematizados a partir da forma-

ção política pedagógica das questões feministas, tendo como referencial teórico os es-

tudos de gênero de Saffioti (1987), entre outras, que analisa os papéis sociais atribuídos 

a diferentes categorias de sexo e possibilita a abordagem sobre a discriminação contra 

mulheres e o machismo na sociedade brasileira, enquanto o referencial das histórias de 

vida de Josso (2004) buscam dar conta das narrativas das envolvidas.  
  

Revisitar sua história a partir de temáticas que, no aqui e agora, guiam e 

orientam uma retrospectiva, para extrair daí o que pensamos das vivên-

cias que contribuíram para nos tornarmos o que somos, o que sabemos 

sobre nós mesmos e nosso ambiente humano e natural e tentar com-

preendê-los melhor, tal é a tarefa primeira da pesquisa biográfica sobre 

as relações que nos moldaram (JOSSO, 2012, p. 115-116).  

   

Abrahão (2004, p. 202), descreve a pesquisa (auto)biográfica como “uma forma de 

história autorreferente, portanto plena de significado, em que o sujeito se desvela, para 

si, e se revela para os demais”. Desse modo, o sujeito desloca-se numa análise entre 

o papel vivido de ator, e ator de suas próprias experiências sem que aja uma mediação 

externa de outros (SOUZA, 2010).   
  

Ao trabalhar com metodologia e fontes dessa natureza o pesquisador 

conscientemente adota uma tradição em pesquisa que reconhece ser 

a realidade social multifacetária, complexa, socialmente construída por 

seres humanos que vivenciam a experiência de modo holístico e inter-

relacionado em que as pessoas estão em constante processo de au-

toconhecimento. Por esta razão, sabe-se desde o início, trabalhando 

antes com emoções e intuições do que com dados exatos e acabados; 

com subjetividade, portanto, antes do que com o objetivo. Nesta tradi-
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ção de pesquisa, o pesquisador não pretende estabelecer generali-

zações estatísticas, mas, sim, compreender o fenômeno em estudo, 

o que lhe pode até permitir uma generalização analítica (ABRAHÃO, 

2004, p.203).  
  
  

É a autobiografia na sua forma mais sintética, através de seus processos de gê-

nese sócio individual que dá conta do estudo dos diferentes modos de constituição 

do indivíduo como ser singular (Delory-Momberger, 2003;2005). Portanto a pesquisa 

busca compreender como essas mulheres camponesas constroem suas trajetórias de 

vida pessoal-profissional, e de contrapartida como essa trajetória as constrói, isto é, se-

guindo de acordo com os estudos de DeloryMomberguer (2012, p. 73), “o indivíduo, no 

decurso de suas experiências no tempo, ao mesmo tempo que produz em si mesmo e 

fora de si mesmo o espaço do social, se constitui a si mesmo como individuo singular”.    

  

3. RESULTADOS   

  Com base no diálogo das Narrativas de História de vida oral, Educação Popular 

e Feminismo, a pesquisa busca analisar os resultados obtidos através dessa prática 

teórico-metodológica. A história de vida das participantes chama a atenção para a 

relação com o saber do passado-presente, isto é pela compreensão do sujeito vivido 

“resultado dos distintos papéis, que a sociedade espera ver cumpridos pelas diferentes 

categorias de sexo” (SAFFIOTI, p.08, 1987) e pela complexidade dos novos passos que 

essa mulher camponesa se destina através do movimento das novas ideias adquiridas 

advindas do contato da própria trajetória da mulher na luta pela terra, liberdade, 

igualdade e felicidade.  

É de Simone de Beauvoir uma das principais frases do movimento feminista: 

“Não se nasce mulher, torna-se mulher”. A mulher não tem um destino biológico, 

ela é formada dentro de uma cultura que define qual o seu papel no seio da sociedade.   
  

A sociedade investe muito na naturalização deste processo. Isto é, ten-

ta fazer crer que a atribuição do espaço doméstico à mulher decorre 

de sua capacidade de ser mãe. De acordo com esse pensamento, é 

natural que a mulher se dedique aos afazeres domésticos, aí compre-

endida a socialização dos filhos, como é natural sua capacidade de 

conceber e dar à luz. (SAFFIOTI, p.09, 1987).  
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Nesse sentido entende-se que cada mulher pesquisada se (re)forma pela própria 

reflexão de seus percursos pessoais, sociais e políticos. As narrativas possibilitam de 

maneira subjetiva, a reflexão ontológica “quem sou eu?”. E mobiliza a consciência de si 

para fundar os novos rumos da vida.  

Na nossa experiência, é possível perceber que os relatos pessoais de cada partici-

pante se revelam de forma subjetiva, uma vez que cada uma se vê e se revela de acordo 

com sua concepção de mundo e de si mesmo. Por meio das narrativas que afloram das 

histórias de vida tivemos muitos avanços positivos na luta pela emancipação feminina 

e na análise das situações mais abrangentes do enfrentamento tanto do capital quanto 

do patriarcado. Contempla-se hoje que essas mulheres assentadas da reforma agrária, 

estão conseguindo edificar uma nova perspectiva de libertação da mulher camponesa 

do atraso ao acesso de informação e formação.   

As  Narrativas de Histórias de Vida se materializam no diálogo entre Educação 

Popular e Feminismo, intencionando-se para construção coletiva de conhecimento por 

meio do despertar do senso crítico de cada participante. De acordo com Paulo Freire, a 

Educação Popular valoriza os saberes e a realidade do povo para construção de novos 

saberes com metodologias incentivadoras a participação e ao empoderamento desses 

sujeitos(as), permeado por um processo de construção de conhecimento pedagógico e 

político estimulador de transformação social. E o Feminismo trabalha para politizar o pri-

vado e o cotidiano (DORLIN, 2009; GEBARA, 2008) e a partir desse contexto vai afirmar 

que no cotidiano existe conhecimento (CASTRO, 2014).  

    

4. AVALIAÇÃO  
  

A arte de artesanar para si, ao mesmo tempo que produz peças artesanais que ob-

jetivam pela própria emancipação financeira das participantes, também revisita o íntimo 

de cada mulher na sua singularidade e subjetividade, transformando as experiências 

experimentadas numa nova percepção de mundo e de vida. E é pela leitura transversal 

das narrativas de história de vida pessoal de trabalhadores e trabalhadoras da reforma 

agrária, que o pesquisador docente, também aprende e se modifica, adquirindo novas 

práticas de formação, de ensino, de construção identitária – relacionando aos diferentes 

momentos de cenários social, político, econômico e cultural da nosso país (ABRAHÃO, 

2001). Dessa forma, a pesquisa autobiográfica se materializa em contribuições e des-

construções históricas da realidade, pois é a partir dos relatos de fatos vividos que se 

promove um novo olhar para o futuro.  
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1. APRESENTAÇÃO

O processo de edição e publicação on-line tem ganhado destaque no meio científico 

pelas vantagens que oferecem, como disponibilidade de acesso, sendo que em muitos 

casos o leitor não precisa pagar para adquirir a revista on-line pelo fato da mesma ser 

disponibilizada no ciberespaço, proporcionando  economia para o público atingido e 

para a própria editora que economiza com a impressão (ANTUNES, 2010).

A revista Ciência da Madeira (Brazilian Journal of Wood Science) é um exemplo de 

periódico de divulgação científica existente atualmente, sendo essa uma revista sem 

fins lucrativos, vinculada a Universidade Federal de Pelotas e que conta com técnicos, 

mestres e doutores, das áreas abrangidas nas publicações, para edição e revisão dos 

artigos recebidos.

A Ciência da Madeira foi criada em 2009 com intuito de publicar artigos referentes 

a tecnologia da área florestal e madeireira, visando o princípio de disponibilizar gratuita-

mente o conhecimento científico ao público proporcionando uma maior democratização 

mundial do conhecimento.

Existem várias organizações que visam determinar algumas diretrizes que as revis-

tas devem seguir, entre essas temos o COPE (Committee on Publication Ethics), na lín-

gua portuguesa significa Comitê de Ética em Publicações, e para a Ciência da madeira 

é o guia utilizado para reforçar a ética adotada na revista de assegurar a veracidade dos 

dados publicados, evitando plágio, falsificação e manipulação do conteúdo publicado e 

assim se assegura a transparência dentro do projeto e de melhores práticas.

O projeto que engloba a Revista Ciência da Madeira é de grande importância 

no meio científico e acadêmico, pois engloba o público em geral, dando acesso ao 

conteúdo publicado com o intuito de expandir o conhecimento. Assim, torna-se um meio 

democrático e importante para estimular a pesquisa e a leitura através do conteúdo 
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disponibilizado pela revista, desse modo o presente estudo teve como objetivo apresentar 

e descrever o trabalho realizado na Ciência da Madeira.

2. DESENVOLVIMENTO

Para o desenvolvimento desse estudo foram feitas pesquisas bibliográficas, coleta 

de dados em anotações e documentos referentes a Ciência da Madeira, para apresen-

tar o funcionamento e descrever as atividades da revista, englobando os temas especi-

ficos, dados e as normas referentess as publicações.Com isso é esperado esclarecer 

no que se baseia a revista Ciência da madeira e qual público é envolvido pela mesma.

3. RESULTADOS

A Ciência da Madeira é um periódico on-line classificado em 2015 como B3 na 

área de Ciências Agrárias I e B4 na área de Materiais. Com isso o público mais bene-

ficiado para publicações são pessoas englobadas nessas áreas, sendo que os artigos 

devem ser relacionados a tecnologia florestal e madeireira. Essas áreas incluem os 

assuntos dispostos na Tabela 1.

Tabela 1: Assuntos abrangidos para publicações na revista Ciência da Madeira.

Os autores de artigos publicados na Ciência da Madeira podem ser descritos como 

estudantes (graduação ou pós) e professores de Engenharia Industrial Madeireira, En-



114

genharia Florestal e Engenharia de Materiais, tendo em vista que pessoas dessas áreas 

são quem compõe a grande maioria de autores. Esses possuem idade média de 40 ± 20 

anos. A maioria dos autores já saiu da graduação e/ou fazem parte do meio cientifico, ou 

seja, desenvolvem projetos laboratoriais que servem como base para seus artigos. Mais 

de 70% são do gênero masculino.

Os trabalhos publicados na revista passam por um processo de consultoria e ava-

liação científica por pares, por meio de mestres e doutores. Esse processo ocorre con-

forme a Figura 1.

 

Figura 1: Etapas para publicação de artigos na revista Ciência da Madeira.

Os trabalhos só são aceitos quando os mesmos se enquadram nas normas de pu-

blicação da revista e satisfazem as condições descritas abaixo.

1. A contribuição é original e inédita, e não está sendo avaliada para publicação por 

outra revista; caso contrário, deve-se justificar em “Comentários ao Editor”.

2. As referências estão citadas de acordo com as normas do periódico.

3. O texto segue os padrões de estilo e requisitos bibliográficos descritos em Diretri-

zes para Autores disponíveis no site do periódico.

4. A identificação de autoria do trabalho foi removida do arquivo e da opção Proprie-

dades no Word, garantindo desta forma o critério de sigilo da revista, caso submetido 

para avaliação por pares.

Desde 2009 foram publicados 113 artigos no periódico, sendo que as primeiras pu-

blicações começaram em 2010, além disso, foram emitidas 10 notas técnicas e 3 erratas, 

5 revisão de literatura e 7 trabalhos para o Special Issue - II Congresso Brasileiro de 

Ciência e Tecnologia da Madeira. 

Enfatiza-se que o processo de submissão é feito através do cadastro no sistema da 

revista disponibilizado no site da mesma, além disso, o público em geral pode se cadas-
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trar como leitor, embora não seja necessário ter o cadastro para ter acesso aos artigos, 

a adoção desse tipo de sistema é referente a idealização que a revista tem de expandir 

seu conhecimento.

O perfil dos leitores é formado na maioria por pesquisadores que buscam base 

teórica para seus estudos e alunos de graduação ou pós de cursos voltados para as 

áreas de publicação, e uma pequena minoria de pessoas que se interessam pelos 

assuntos.

4. AVALIAÇÃO

O assunto abrangido pelo periódico Ciência da Madeira para publicação de artigos 

é voltado para o setor florestal e madeireiro e se expande para seus diversos ramos, 

possibilitando a publicação em áreas mais específicas. A disponibilização de uma lista 

com essas áres favorece o alcance de novos leitores no público geral, pois é mais fácil 

das pessoas se localizarem e entenderem exatamente o que a revista abrange. 

Na prática, os temas abordados servem como base para trabalhadores autonomos 

e empresas do ramo, tendo em vista que podem auxiliar a melhorar suas tecnicas de 

trabalho, justificar situações cotidianas e outros fatores que são de interesse para os 

mesmos. 

O processo adotado para publicação de artigos segue uma sequência clara que 

é disponibilizada no site da revista, aonde qualquer pessoa interessada tem acesso as 

informações, inclusive as condições impostas pelo periódico de acordo com a conduta 

ética adotada. Ter clareza da ética seguida na revista é de extrema importância para 

assegurar que nenhuma condição imposta seja descumprida e que se assegure a ve-

racidade dos dados bem como exclusividade, ou seja, que não haja plágio, falsificação 

ou manipulação dos dados, tais paramêtros são atrativos para o perfil de autores de 

revistas no geral.

O periódico teve algumas modificações ao longo dos anos, as mesmas são infor-

madas através de notícias lançadas no site e ao longo desse tempo também foram fei-

tas várias publicações, todas dispostas e organizadas na revista on-line, junto de notas 

técnicas, erratas e revisões de literaturas. Assim, todo material é de fácil acesso e é 

disponível no ciberespaço, o que traz uma maior comodidade e corresponde ao intuito 

da revista de democratizar o conhecimento mundialmente. 



116

5. REFERÊNCIAS 

ANTUNES, A. D. Revistas Científicas no cosmos digital. 2010. Disseração de Mes-

trado em Informação, Comunicação e Novos Media – Universidade de Coimbra.

CI. MADEIRA. Ciência da Madeira: Brazilian Journal of Wood Science. Revista Di-

gital, Pelotas, 2009-2017. Acessado em 26 de setembro de 2017. Disponível em: https://

periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/cienciadamadeira/index



117

REQUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS POR MEIOS DIGITAIS: 
OFICINA NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE RAMBO, PELOTAS/RS 

 
CLÁUDIA FREITAS1; AMANDA CARDOSO2; JULIA CARDOSO3; 

PÂMELA SILVEIRA4; LIGIA CHIARELLI5; ADRIANE SILVA6 

1Universidade Federal de Pelotas – claudiaandrielef@gmail.com
2Universidade Federal de Pelotas – amanda_f_cardoso@hotmail.com

3Universidade Federal de Pelotas – julia_f_cardoso@hotmail.com
4Universidade Federal de Pelotas – pamelasilveira01@hotmail.com

5Universidade Federal de Pelotas – biloca.ufpel@gmail.com
6Universidade Federal de Pelotas – adribord@hotmail.com

1. APRESENTAÇÃO

Este trabalho relata uma ação de extensão que buscou utilizar estratégias lúdicas 

para motivar a postura crítica e propositiva para a requalificação de espaços públi-

cos. Trata de uma ação realizada por estudantes de arquitetura, da FAURB/UFPel, 

desenvolvida no âmbito da disciplina Extensão, Universidade e Sociedade e dirigida a 

estudantes do último ano do ensino fundamental da Escola Municipal Padre Rambo, 

promovendo a reflexão sobre a qualidade dos espaços públicos do entorno imediato da 

Escola. 

Este tipo de ação foi idealizado anteriormente junto ao Projeto de pesquisa MO-

RAR-TS1, fazendo referência ao propósito de criação de cenários motivacionais. Con-

forme BORDA et al. (2014), estes cenários buscam promover mudanças voluntárias 

de comportamento social a partir da introdução dos conceitos de Tecnologia Social 

(TS). Tecnologia Social, segundo KAPP e CARDOSO (2013), refere-se àquela capaz 

de promover o empoderamento e/ou a aquisição de critério individual e de consciência 

coletiva, necessários para uma transformação social.

Mais especificamente, esta ação se valeu de tecnologias avançadas de visualiza-

ção, por meio do uso do aplicativo MOTIVAÇÃO. Este aplicativo, descrito em OLIVEI-

RA, GARCIA e BORDA (2016), parte da fotografia para definir o cenário a ser qualifica-

do virtualmente, exigindo dos usuários o envolvimento em um processo formativo para 

a edição de tal fotografia. A ação inclui, principalmente, um momento de aquisição de 

repertório sobre lugares públicos qualificados, nacionais e internacionais, contribuindo 

para a construção de critérios para julgar os cenários fotografados e projetar as inter-

1 MORAR-TS – Desenvolvimento de Tecnologias Sociais para a construção, recuperação, manutenção e uso sus-
tentável de moradias, especialmente Habitações de Interesse Social e para a redução de riscos ambientais.
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venções. Sendo assim, o uso do MOTIVAÇÃO, de maneira lúdica, permite registrar uma 

idealização de melhorias e desejos para espaços muitas vezes esquecidos pelo poder 

público.  Nesta direção, a ação buscou empoderar cada um dos participantes como pri-

meiro passo para promover a transformação.

2. DESENVOLVIMENTO

 Para realizar a ação extensionista fez-se necessário estruturar e dividir o trabalho 

em 6 (seis) etapas: 

2.1. Revisão Bibliográfica, partindo-se dos referenciais já citados na introdução.

2.2. Primeiro momento da ação: Selecionou-se uma turma de último ano (9º ano) 

do ensino fundamental da Escola Municipal Padre Rambo situada em Pelotas/RS, com 

alunos com idades entre 14 e 17 anos. Aproveitou-se da receptividade da equipe de dire-

ção e professores e da faixa etária dos estudantes, considerando-se que o envolvimento 

com a ação contribuiria para quem sabe promover uma habilidade profissional de edição 

de imagens digitais. Neste encontro com a turma, realizado na própria Escola, apresen-

tou-se o objetivo da ação, expondo um material didático em meio digital. Buscou-se pro-

blematizar a qualidade dos espaços públicos e ilustrar com lugares públicos apropriados, 

provocando a participação dos estudantes para compreender melhor suas percepções e 

motivar a construção de sonhos sobre os espaços públicos de seu entorno imediato. Ao 

final da atividade solicitou-se aos participantes fotografias de locais de seu convívio que 

percebessem a necessidade de requalificação.

2.3. Segundo momento da ação: Realizou-se um encontro na Faculdade de Arqui-

tetura e Urbanismo da UFPel. Este momento foi estruturado em duas partes: inicialmen-

te, a turma foi dividida em grupos, cada um com um único cenário a ser analisado a partir 

da fotografia obtida por eles mesmos. As cenas foram problematizadas, e, conforme 

exemplificado pela figura 01, os oficiantes marcaram com um “X” os pontos negativos 

e expressaram com palavras escritas os tipos de elementos que desejavam incluir na 

cena, apoiando-se em um banco de imagens associado aos referenciais apresentados 

anteriormente (bancos, brinquedos, arborização, calçamentos, etc), de acordo com seus 

desejos e criatividade. 
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Figura 01: Intervenções feitas pelos alunos nos espaços fotografados.

 Fonte: Autoras, 2017.

Logo a seguir, foi solicitado que simulassem poses para serem fotografados como 

se estivessem inseridos nos cenários idealizados. Com as fotos de cada um, sobre um 

fundo monocromático, desenvolveu-se uma oficina de edição de imagens, utilizando o 

software livre GIMP, momento ilustrado pa Figura 02. A oficina formativa surgiu do intui-

to de promover a autonomia para que eles pudessem editar suas fotografias e também 

qualificar-se profissionalmente. A imagem de cada oficiante foi utilizada na composição 

das cenas para o uso do aplicativo MOTIVAÇÃO.

Figura 02: Oficina de edição de imagem.

 Fonte: Autoras, 2017.

2.4. Montagem das cenas para o aplicativo: Neste momento, as executoras da 

ação realizaram a edição das fotografias, procurando atender todas as solicitações e 

também realizando ajustes de perspectiva dos objetos para que fossem inseridos no 

cenário de maneira convincente em termos de posição e proporção. Nesta etapa con-

tou-se com o apoio de um estudante da ciência da computação para os ajustes da pro-

gramação que configurou as imagens no aplicativo MOTIVAÇÃO. A figura 03 apresenta 

o resultado das ilustrações utilizadas no aplicativo. 
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Figura 03: Resultado das imagens utilizadas no aplicativo MOTIVAÇÃO.

 Fonte: Autoras, 2017.

2.5. Quarto momento da ação: Este momento refere-se ao encontro com os es-

tudantes novamente na Escola. Esse foi o momento em que se apresentou o aplicativo 

para a turma para que jogassem e visualizem as suas propostas de requalificação dos 

espaços. As fotografias foram projetadas e cada grupo, utilizando-se dos recursos dis-

poníveis pelo aplicativo, foi retirando os elementos indesejados e adicionando aqueles 

planejados, incluindo suas próprias fotografias no cenário.

Figura 04: Fotografias da terceira oficina.

 Fonte: Autoras, 2017.

2.6. Momento de Avaliação pelos oficinantes: A avaliação, pelos oficinantes, foi 

emitida de duas formas: a primeira foi realizada através da construção de uma tabela 

com palavras, onde cada aluno expressava seus sentimentos em relação à participação 

no projeto. A segunda, cada estudante escreveu de forma livre qual a relevância da ação 

e quais eram suas reflexões após participar do projeto.
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3. RESULTADOS 

Apoiando-se nos pressupostos para a caracterização de uma tecnologia social, 

considera-se que o principal resultado foi o de “empoderamento” dos envolvidos nesta 

ação extensionista. Tanto os estudantes universitários como os de ensino fundamental 

foram empoderados por meio da aquisição de repertório, e consequentemente de critérios, 

para entender sobre a lógica de que o espaço público deve oportunizar conforto na 

cidade e desconstruir a ideia do conforto apenas em lugares privados. Ao compreender 

sobre a responsabilidade de cada cidadão e especialmente do poder público sobre o 

cuidado e o investimento no espaço público, é possível construir uma postura política e 

entender o sentido de sonhar, para construir um projeto e se organizar para reivindicar 

seus direitos. Foram empoderados também pela aquisição de habilidades para a edição 

de fotografia, o que para ambos os grupos envolvidos pode representar uma possibilidade 

de qualificação profissional. 

Também houve o empoderamento, mais intenso para as oficiantes, provocado pela 

necessidade de assimilar na prática conhecimentos de perspectiva, imprescindível para 

a formação do arquiteto. E, foi possível experimentar o processo de desenvolvimento de 

um projeto colaborativo, quando foi evidenciada a importância de partir das opiniões da 

comunidade, já tendo sido instrumentalizada para tal, para desenvolver propostas que 

atendam efetivamente as suas necessidades. Outro resultado, expressado por alguns 

alunos, foi o de ter provocado o interesse pela profissão do arquiteto, considerando-se 

muito significativo como parte da construção de sonhos destes estudantes, não somente 

para a qualificação dos espaços públicos, mas também como projeto de vida de cada 

um.

4. AVALIAÇÃO

Todo o processo de desenvolvimento da ação contou com a parceria efetiva da 

Escola envolvida, a qual facilitou a execução de cada etapa, inclusive trazendo os es-

tudantes para a FAURB em horário extra ao curricular. Na medida em que a ação foi 

se desenvolvendo a motivação dos estudantes da Escola foi aumentando, culminando 

pela expressão da vontade de continuidade deste tipo de colaboração. Talvez uma das 

estratégias positivas da dinâmica desta ação tenha sido a conversa inicial de convidá-los 

para auxiliar na formação daqueles futuros arquitetos, atribuindo certa responsabilidade 
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e envolvimento a cada um. E, logicamente, o envolvimento com as tecnologias digitais 

que naturalmente chama para a interação. Sendo que, avalia-se como êxito da ação a 

percepção de ter havido um empoderamento de todos os envolvidos, tanto sob aspec-

tos técnicos de arquitetura (repertório de espaços urbanos qualificados, conhecimento 

sobre técnicas de edição de imagens, de perspectiva, de informática gráfica, especial-

mente sob o conceito de tecnologia) como sob os aspectos sociais, de constituição de 

uma consciência sobre a importância da extensão universitária para ambos os contex-

tos. 

Por fim, gostaríamos de agradecer a todos os envolvidos na ação, principalmente 

a Wagner de Oliveira Jr, estudante de ciência da computação, por ter adequado o apli-

cativo MOTIVAÇÃO. A professora Ana Beatriz Oliveira e a direção da escola, por ter 

disponibilizado o tempo de sala de aula para a realização dessa ação.  
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1. APRESENTAÇÃO
     

      A neurociência tem demonstrado que o conhecimento e o aprendizado são di-

nâmicos e que estímulos externos aumentam a capacidade cognitiva, sendo importante 

em todo período escolar. A aprendizagem e cognição são as novas formas de compre-

ender o processo do ciclo do aprendizado, onde ocorre o entender, o aprender e o fixar 

(COSENZA, 2011).

      As ferramentas didático-pedagógicas estimulam o cognitivo dos alunos durante 

o processo de ensino-aprendizagem. Neste contexto, a utilização de atividades lúdicas 

pode ser considerada promissora na contribuição da melhoria da qualidade escolar, 

uma vez que, propicia o aprendizado de conteúdos didáticos (SILVA et al., 2015). 

    Novas sinapses são desenvolvidas quando aprendemos coisas novas, por exem-

plo, atividades como leitura, palavras cruzadas, jogos, experimentar caminhos desco-

nhecidos, entre outras (RACHID, 2012). Quanto mais densa é a conexão cerebral, maior 

nossa capacidade de abstração e concepção.

  Segundo Rachid (2012), a aplicação de uma abordagem lúdica propõe o desenvol-

vimento de todas as habilidades pertencentes ao mundo contemporâneo, ou seja, aos 

aspectos cognitivos, emocionais e éticos. Dessa forma, os estudantes serão capazes 

de pensar de forma investigativa, de estabelecer conclusões lógicas e de comunicar-se 

com clareza e coerência.

  Nesse contexto, o objetivo do presente trabalho foi avaliar a utilização de ativida-

des lúdicas, aplicadas aos estudantes do 9° ano da Escola Municipal Ferreira Vianna, 

como ferramenta de auxílio ao ensino de neurociências.
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2. DESENVOLVIMENTO

      As atividades propostas faziam parte de uma ação do projeto de extensão 

“Descobrindo a Ciência na Escola” e buscavam despertar o interesse dos alunos acerca 

da neurociência, assim como, promover o uso de atividades lúdicas que envolviam o 

estímulo da memória, motricidade e raciocínio lógico. A ação foi realizada na Escola 

Municipal Ferreira Vianna, com 11 estudantes do 9° ano, com idades entre 14 e 15 anos 

durante o período de 2 horas. No início, ministrou-se uma palestra onde introduziu-se os 

alunos aos conceitos básicos da neurociência: o cérebro e suas funções e as áreas do 

encéfalo envolvidas nas atividades realizadas posteriormente. Foram realizados testes 

individuais de memória e raciocínio lógico na forma de jogos, assim como, dinâmicas 

de grupo que visavam estímulos sensoriais de raciocínio rápido e coordenação motora.

   Após as mesmas, aplicou-se um questionário conforme a tabela abaixo com ob-

jetivo de avaliar a efetividade das atividades propostas e os conhecimentos adquiridos 

pelos alunos. 

Tabela 1: Questionário referente às atividades aplicadas.
Questões
1. Qual a unidade básica do sistema nervoso? 
             (   ) Cérebro (   ) Neurônio
2. Quando assistimos a um filme de terror sentimos medo. Qual a estrutura do cérebro res-
ponsável por esta sensação? 
            (   ) Córtex (   ) Amígdala (   ) Cerebelo (    ) Tronco cerebral
3. A memória e a coordenação motora estão associadas respectivamente com qual área cere-
bral? 
            (   ) Sensorial e Motora  (   ) Motora e Sensorial (   ) Pré-frontal e Motora
4. Nas atividades fora da sala de aula, quais áreas do cérebro são ativadas? 
            (   ) Córtex pré-frontal  (   ) Cerebelo (   ) Amígdala (   ) Tronco cerebral
5. Você gostaria de realizar mais atividades desse tipo em sua sala de aula?
            (   ) Sim (   ) Não 
6. O que você achou das atividades? 
            (   ) Muito boas  (   ) Boas (   ) Regulares (   ) Ruins
7. Quais das atividades abaixo você acha que melhoraria o seu interesse pelo conteúdo da 
sala de aula?
             (   ) Atividades práticas (   ) Jogos (   ) Leituras (   )Vídeos

           A análise do questionário foi feita em duas partes. As primeiras quatro ques-

tões foram avaliadas de acordo com a compreensão da temática trabalhada, e as demais 

eram relacionadas com a opinião dos participantes acerca das atividades propostas.
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3. RESULTADOS 
        

     Através da análise das questões relacionadas aos conteúdos abordados foi pos-

sível verificar que todos os participantes apresentaram rendimento satisfatório (acerta-

ram pelo menos 2, das 4 questões) acerca do conteúdo ministrado no dia. É importante 

ressaltar, que no início da ação foi questionado aos alunos se os mesmos já haviam tido 

conhecimento prévio em relação à temática das atividades e a resposta foi negativa.

      O grupo de alunos demonstrou satisfação por participar das atividades propos-

tas evidenciando maior interesse pelos exercícios práticos e que demandavam trabalho 

em conjunto. Vale ressaltar, que constatou-se maior participação dos alunos quando 

encontravam-se acompanhados de seus colegas do que individualmente. 

        Segundo Lent (2008), as memórias são moduladas pelas emoções, pelo nível 

de consciência e pelos estados de humor. Considerando-se essa afirmação, entende-

-se que aprender torna-se mais fácil quando nos encontramos animados e interessados 

em alguma atividade. 

Figura 1: “Quais das atividades abaixo você acha que melhoraria o seu interesse pelo conte-

údo da sala de aula?”

   Pode-se observar através da Figura 1 que os alunos acreditam que a realização 

de atividades lúdicas despertaria seu interesse pelos conteúdos de sala da aula. Den-

tre as atividades propostas pela questão, “Atividades Práticas” foi marcada por 45,5%, 

“Vídeos” por 91% e “Jogos” por 54,5% dos alunos. Entretanto, a opção “Leitura” não foi 

marcada por nenhum aluno. 
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Figura 2: “O que você achou das atividades?”

        A Figura 2 demonstra a satisfação dos alunos com as atividades realizadas. 

Pode-se observar que houve apenas avaliações positivas em relação a ação e que as 

opções “Regulares” e “Ruins” não foram assinaladas em nenhum questionário. Também 

foi possível avaliar o entusiasmo dos alunos através de relatos dos mesmos que mem-

bros do projeto ouviram ao longo da realização das atividades: 

“Achei diferente, gostei bastante” (W.S., 14 anos)

“Gostei mais das atividades na rua” (L.T., 15 anos)

“Se tivessem mais coisas assim, a escola seria divertida” (M.R., 14 anos)

4. AVALIAÇÃO
       

      O uso de atividades lúdicas como ferramenta de auxílio no processo de en-

sino-aprendizagem mostrou-se satisfatório, uma vez que, as atividades diferenciadas 

motivaram os alunos a participar e a conhecer mais sobre as neurociências. Em meio ao 

desenvolvimento tecnológico, onde existe uma dificuldade de despertar o interesse dos 

estudantes, a utilização do lúdico trouxe uma nova perspectiva sobre a escola e forma 

de trabalhar os conteúdos em sala de aula.
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1. APRESENTAÇÃO

O  projeto de extensão, Formação Continuada em Educação Musical - FOCEM, 

nasceu a partir das demandas oriundas da homologação  da lei 11.769/2008, que torna 

obrigatório o ensino do conteúdo musical no componente curricular Arte.  Pensando 

em formas de adequação à legislação, surge o convite da Secretaria Municipal de 

Educação e Desporto de Pelotas - SMED, para que fosse oferecida formação continuada 

às professoras que atuam na Educação Infantil e Anos Inicias. Assim surge o projeto 

Oficina de Repertório Musical para Professores não especialistas em Música, como era 

chamado anteriormente.

Esse projeto surge não só com nome diferenciado, mas também sua proposta 

e metodologia originais diferem do que encontramos hoje no FOCEM. No princípio, 

o projeto se dedicava às professoras que trabalhavam com o ensino de artes visuais 

nas escolas municipais de Pelotas, que vinham até a Universidade Federal de Pelotas 

(UFPel) aprender a tocar um instrumento, que habitualmente era violão. Lhes era ofe-

recido um repertório, ou seja, uma lista de músicas para que elas tocassem, por isso 

o nome Oficina de Repertório.  As professoras vinham, aprendiam seu repertório, e as 

aulas seguiam assim semana a semana, aproximadamente 4 horas por tarde.

 A cada turma havia uma rotação de monitores no projeto, e após algumas turmas, 

certo grupo de monitores percebeu, a partir de suas experiências pessoais  e linha de 

estudos dos métodos ativos em educação musical, que o fato de só aprender o instru-

mento não é suficiente para o ensino da música, principalmente pelo fato de que esses 

métodos eram para atingir à fase da Educação Infantil e Anos Iniciais. Então passaram 

a trabalhar com um método diferenciado de ensino da música. A partir desse pensa-

mento passaram a trabalhar com a compreensão musical a partir de brincadeiras. E 
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muitas vezes ou em todas elas sem que as professoras, necessariamente, saibam con-

ceitualmente o que estão trabalhando, priorizando assim a vivência musical, pois 

 “O grande objetivo [...] era fazer o aluno experimentar e sentir para so-

mente depois dizer ‘eu sei’.” (MATEIRO; ILARI, 2012, p. 29). 

Assim, o foco passa a ser a musicalização das professoras, pois compreende-se 

que ao serem musicalizadas, elas terão maiores condições de compartilhar essas ativi-

dades, ainda que de forma adaptada, essas experiências com seus educandos.

No entanto  monitores  chegaram a conclusão que o título do projeto não dava mais 

conta da atual proposta. Que era não somente ensinar um repertório, mas sim musica-

lizar. Assim, em virtude de uma necessidade de recadastramento de projetos exigidos 

pela UFPel no ano de 2017, o atual grupo optou por alterar o nome do projeto para For-

mação Continuada em Educação Musical.

                 

 2. DESENVOLVIMENTO

A partir desse novo pensamento o projeto passa a não funcionar apenas com uma 

monitora por vez. . A partir desse novo pensamento o projeto passa a funcionar de for-

ma dinâmica, proporcionando aprendizado prático constante, fazendo com que o corpo 

experiencie a música das mais diversas formas possíveis. Ao final de cada encontro era 

realizada uma roda de conversa onde sentávamos para então discutirmos conceitual-

mente sobre cada atividade, e também para contextualizar musicalmente cada atividade 

desenvolvida.

Essas oficinas são realizadas atualmente em formato continuado, onde os encon-

tros são realizados na universidade uma vez por semana e são divididos por módulos. 

São três módulos, sendo eles: Módulo 1, para iniciantes (está ativo atualmente); Módulo 

2 (está ativo) para intermediários e Módulo 3 (que por enquanto não há turma inscrita por 

conta do pré-requisito dos Módulos 1 e 2), para avançados. A carga horária para cada 

módulo é de 32 horas, sendo oito  encontros de quatro horas cada. Os encontros acon-

tecem uma vez por semana, na universidade. No último semestre (2017/1) as oficinas 

funcionaram as terças-feiras na parte da tarde especificamente com seu início às 14h 

(quatorze horas) tendo seu fim às 17h (dezessete horas).
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Somos de três a cinco monitoras compartilhando a mesma oficina, uma vez que 

a demanda é de aproximadamente 30 professoras por turma. Em pesquisa realizada 

MANZKE (2016, p.80) comprovou que a rotatividade de monitores na condução das 

atividades aguça a atenção das professoras de forma que devem estar atentas com 

quem está o comando. Da mesma forma que participam e promovem as oficinas juntas, 

as monitoras  também às planejam coletivamente, estudando e pesquisando atividades 

e pedagogias que em grande parte são baseadas nos métodos ativos de Educação 

Musical e  em  bibliografias folclóricas, como por exemplo: Pedagogias em Educação 

Musical (ILARI; MATEIRO, Beatriz; Tereza 2013),  Turma da Mônica - Folclore brasileiro 

(SOUZA, Maurício 2009).

As atividades do primeiro módulo são baseadas nos parâmetros do som como: 

altura, timbre, duração e intensidade. Trabalhamos através de brincadeiras folclóricas e 

jogos musicais. Utilizamos músicas que as professoras já utilizavam comumente, como 

por exemplo: Borboletinha, Ciranda Cirandinha e Escravos de Jó. Desta maneira torna-

-se mais familiar para as professoras, proporcionando assim um aprendizado significa-

tivo, além de possibilitar variados desdobramentos que cada música e/ou brincadeira 

pode vir a realizar.  

3. RESULTADOS 

Desde seu início no ano de 2009, o projeto busca atender professoras das redes 

públicas de ensino, em especial da Secretaria Municipal de Educação e Desporto (SE-

MED) no município de Pelotas, com fins de musicaliza-las para que atendam de manei-

ra qualitativa seus educandos. O relato das professoras é que antes ao trabalhar com 

músicas de formação de rotina, ou ainda como ferramenta de apoio ao aprendizado de 

outras áreas do conhecimento, tratavam a música apenas como mais um instrumento. 

Entretanto após essa experiência passam a reconhecer a música como área do conhe-

cimento. Ao invés de usar a música como uma letra, a desenvolvem no corpo, fazendo 

com que os alunos se movimentem, auxiliando assim no processo de desenvolvimento 

integral e pleno destas crianças. 

O projeto trabalha atualmente com dois módulos que estão descritos acima. O pró-

ximo passo é abrir o Módulo 3 em 2018/1. Acreditamos que ao  iniciarmos essa nova 

fase, o projeto será de suma importância para potencializar minha graduação, como 

já vem acontecendo, uma vez que comecei a participar das oficinas desde o primeiro 
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módulo de 2017/1 dando continuidade em 2017/2 e com pretensão de dar continuidade 

nos módulos que se sucederão. Partindo do pressuposto em que ensinando eu também 

aprendo, acumularei a experiência de musicalizar através de brincadeiras (módulo 1), 

compartilhar conhecimentos sobre instrumentos, harmonia e melodia (módulo 2) e ainda 

compartilhar noções de técnica e desenvolvimento vocal (módulo 3).   

Além disso queremos voltar a aplicar oficinas itinerantes com mais frequência, pois 

acreditamos que despertar o interesse à música é tão instigante quanto musicalizar  as-

sim como conhecer novas pessoas é tão importante quanto criar laços. Levar as nossas 

oficinas para além de Pelotas é levar pra outros lugares oportunidade de musicalização. 

E qual seria o papel da extensão se não este? 

4. AVALIAÇÃO

Neste sentido há relevância neste projeto para todas as partes que o compõe. Afir-

mamos durante todo o trabalho o quão importante é para as professoras. Mas o é tam-

bém para nós enquanto graduandas? Sim, para nós é essencial. A troca de experiências 

é fundamental, pois conhecimentos são adquiridos numa via de mão dupla. Por isso é 

tão importante o cuidado com que vamos tratá-las e principalmente a metodologia que 

será utilizada. Elas já construíram uma carreira e sabem exatamente o que fazer em uma 

sala de aula, lidam com as maiores adversidades que alguém pode lidar. 

Se nos posicionamos como detentoras de todo conhecimento e com autoritarismo 

durante as oficinas, as professoras  se inibem e tudo passa a ser menos produtivo ou 

improdutivo. Mas se conseguirmos absorver o melhor que elas tem e mostra-las o quão 

essenciais são em nossa formação, a entrega é completa.

Anterior ao projeto eu obtinha uma visão sobre educação musical, de que era sim-

plesmente sentar em uma sala e aprender um instrumento, não conhecia nenhum méto-

do e também não sabia como fazê-la, mesmo sendo formada no curso de Magistério. A 

prática e a troca direta com essas mulheres educadoras e a participação neste projeto 

me fez descobrir a outra face da educação musical. Uma educação que visa a música 

como algo que não é para poucas, mas  que é para todas. O trabalho coletivo deve ser 

realmente feito com o todo, no todo e para o todo. Só assim é possível um trabalho de 

qualidade e que dará frutos, como já tem dado.



132

5. REFERÊNCIAS 

BRASIL. Lei 9.394 de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional. Presidência da República, Brasília, 1996. 

______. Lei 11.769 de 18 de agosto de 2008. Altera a Lei n. 9394/96, para dispor sobre 

a obrigatoriedade do ensino de música na educação básica. Presidência da República, 

Brasília, 2008. 

ILARI; MATEIRO, Beatriz; Tereza. Pedagogias em educação musical. Curitiba: Inter-

saberes, 2013. 2v. 
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1. APRESENTAÇÃO

Relataremos as atividades realizadas durante o ano de 2017 no projeto de extensão 

“Trabalho com as habilidades de leitura, escrita e interpretação”, idealizado e coordena-

do pela professora Paula Fernanda Eick Cardoso, docente do Centro de Letras e Comu-

nicações, da Universidade Federal de Pelotas. Temos proposto oficinas semanais aos 

alunos das turmas de quinto ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental Benjamin 

Constant, a qual fica em Arroio do Padre, um município rural enclave de Pelotas. Arroio 

do Padre fica a cinquenta quilômetros do centro de Pelotas e tem uma economia voltada 

para o setor primário. A população desse município é estimada em dois mil e oitocentos 

habitantes, os quais vivem em pequenas propriedades rurais.

O projeto foi ofertado aos alunos do quinto ano porque o desenvolvimento  do hábito 

da leitura deve começar o mais cedo possível na vida das crianças. Procuramos, então, 

propor atividades voltadas a promover o gosto pela leitura e a trabalhar habilidades capa-

zes de tornar prazeroso para as crianças o contato com os textos escritos. A motivação 

para a escolha da escola encontra-se na possibilidade de a universidade pública contri-

buir para o crescimento linguístico de crianças que veem diminuídas suas oportunidades 

de educação formal por não viver em um centro urbano.

O trabalho com a leitura visa a contribuir para o desenvolvimento integral do ser 

humano, visto que a leitura favorece a ampliação do conhecimento de mundo através 

do acesso aos saberes produzidos pelo homem ao longo dos tempos. No entanto, para 

que esse objetivo seja atingido, a criança tem de ser capaz de ler com fluência. A fluên-

cia cria uma ponte entre o reconhecimento e a compreensão do texto. Como os leitores 

fluentes não precisam concentrar sua atenção em decodificar palavras, eles conseguem 

aplicar-se ao que o texto diz e exatamente por isso a leitura torna-se uma atividade que 

traz satisfação.

O projeto se justifica por diferentes razões. Em primeiro lugar, são importantes todas 

as tentativas de incentivar a transformação das crianças em leitores, especialmente por-
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que o ensino público brasileiro ainda sofre com inúmeras deficiências e com altos índices 

de analfabetismo funcional. Além disso, o projeto pode dar uma significativa contribuição 

à comunidade no que diz respeito à atenuação do fracasso escolar, pois as crianças 

precisam aprender a ler para que então sejam capazes de ler para aprender. Em outras 

palavras, a intimidade com a leitura é capaz de favorecer também a aprendizagem das 

disciplinas escolares.

Não podemos deixar de considerar ainda que, em nossa sociedade, é exigido o 

conhecimento da modalidade culta da língua portuguesa para a ascensão social. Por 

esse motivo, acreditamos que é de grande importância oferecer aos alunos, o mais cedo 

possível, uma atividade que favoreça a familiarização com essa modalidade da língua, a 

qual está presente em textos orais e escritos de diversos gêneros. Esse tipo de trabalho 

poderá ajudar as crianças tanto na vida escolar quanto em suas futuras experiências 

acadêmicas e profissionais.

Não só as crianças são beneficiadas, mas os idealizadores do projeto também. O 

bolsista, ao planejar as oficinas em conjunto com a orientadora e ao ministrá-las, ganha 

experiência em sala de aula, além de ter a oportunidade de por em prática conhecimen-

tos adquiridos na academia. Com o projeto, conseguimos também conhecer a realidade 

das escolas públicas e as dificuldades enfrentadas pelos alunos, para que assim pos-

samos cada vez mais ser assertivos em nossas propostas. Concluímos que o projeto 

merece ter continuidade para que mais alunos tenham oportunidade de aprimorar suas 

habilidades em leitura e escrita.

2. DESENVOLVIMENTO

Na literatura produzida na área, há um consenso em torno da ideia de que a ativida-

de de leitura é fundamental porque permite ao falante fortalecer e aprimorar o conheci-

mento de linguagem internalizado desde as primeiras palavras ouvidas na infância. Além 

disso, a leitura pode possibilitar a aprendizagem da gramática subjacente à variedade 

culta da língua, assim o contato prolongado com textos escritos aumenta a capacidade 

comunicativa das pessoas, pois elas podem inclusive passar a dominar uma gramática 

que é diferente da sua.

O ensino deve estar baseado em três práticas: leitura, produção textual e análise 

linguística. Por meio dessas práticas, deve-se combater a artificialidade do uso da lin-
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guagem no ensino de língua materna e promover uma aprendizagem mais efetiva de 

uma variedade culta da língua. (GERALDI, 1999, p.18)

A proposta de Geraldi consiste em utilizar o trabalho com a leitura, a produção tex-

tual e a análise linguística para favorecer a aprendizagem da variedade culta da língua, 

a qual contribui para a ampliação da capacidade comunicativa das crianças.

No entanto, na aplicação das oficinas na Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Benjamin Constant, percebemos que a possibilidade de a leitura realmente contribuir 

para o crescimento linguístico das crianças está intimamente relacionada ao desenvol-

vimento da fluência; procuramos, portanto, adotar estratégias capazes de aprimorar a 

fluência. O primeiro passo empregado nas aulas consiste na explanação sobre a temá-

tica dos textos. Consideramos que, em um trabalho com crianças, a contextualização 

deve preceder a leitura efetiva dos textos, pois nem sempre as crianças estão prontas 

para realizar as inferências necessárias para a compreensão.

Após a conversa sobre o tema dos textos, a qual aguça a curiosidade das crianças, 

damos inicio à leitura. Em um primeiro momento, os alunos fazem a leitura silenciosa, a 

qual é seguida por uma leitura oral realizada pelo ministrante da oficina. Essa atividade 

tem por objetivo oferecer às crianças um modelo de leitura que lhes permita reconhecer 

velocidade de leitura, ênfase, entonação, pausa. Em seguida, os alunos são incenti-

vados a ler os textos oralmente. Depois, ocorre uma discussão sobre as impressões 

acerca das leituras, para que os alunos possam sanar suas dúvidas e, por meio da 

interação, sejam capazes de ajudar uns aos outros a compreender todos os aspectos 

do texto.

Há também um momento para perguntas sobre o texto a fim de guiar e monitorar 

o aprendizado dos alunos. Essas perguntas ampliam a compreensão da leitura porque 

dão ao aluno um propósito para ler. Além disso, essas perguntas centralizam a atenção 

do aluno naquilo que ele deve aprender sobre o texto e o ajudam a pensar enquanto 

lê. As perguntas também encorajam o aluno a monitorar a sua própria compreensão 

do texto e o auxiliam a revisar conteúdos e a relacionar o que ele aprendeu com aquilo 

que já conhecia.

Por fim, o instrumento de avaliação da aula é uma proposta de produção textual, a 

qual tem afinidade com o tema dos textos trabalhados. As atividades propostas variam 

entre pequenas produções dentro do gênero textual apresentado, até elaboração de 

resumos e a reescrita de trechos dos textos.
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Proposta de aula com base na leitura do texto O Pequeno Príncipe
1ª Etapa: Leitura dos capítulos X, XI, XII, XIII, XIV, e XV do Pequeno Príncipe.
2ª Etapa: Discussão guiada por questões sobre a temática dos capítulos. Questões:
1) Quantos planetas o Pequeno Príncipe visitou antes de chegar à Terra? 2)Como eram esses 
planetas?
3) Por que o Pequeno Príncipe não ficou em nenhum dos planetas que visitou antes da Terra?
4) O Pequeno Príncipe disse que apenas em um dos planetas ele poderia ter feito um amigo. 
Em qual foi?
5) Você concorda que as pessoas grandes são diferentes das crianças?
3ª Etapa: Proposta de trabalho
1) Imagine e depois desenhe um planeta em que o Pequeno Príncipe ficaria feliz se visitasse.
2) Escreva uma história narrando a visita do pequeno Príncipe a esse planeta.
4ª Etapa: Leitura para os colegas das narrativas que foram criadas.

3. RESULTADOS

Temos percebido um grande êxito em nosso trabalho. Com relação ao desenvolvi-

mento dos alunos, notamos que eles vêm se aperfeiçoando em diversos aspectos. Em 

primeiro lugar, constatamos que as crianças passaram a utilizar um tempo menor para fi-

nalizar as atividades propostas. Isto evidencia que a tarefa de escrever tornou-se menos 

trabalhosa. Em suas produções, constatamos também que os equívocos ao empregar a 

modalidade culta da língua se tornaram menos recorrentes, o que tem resultado em pro-

duções textuais mais coesas e coerentes. Nos momentos de leitura, identificamos que 

as crianças estão desenvolvendo mais autonomia em suas habilidades, pois conseguem 

compreender e interpretar com mais facilidade e em menos tempo as informações dos 

textos. Com o passar das aulas, tivemos que aumentar o grau de dificuldade das propos-

tas, assim como o número de atividades por encontro, em razão do notável progresso 

dos estudantes.

4. AVALIAÇÃO

O desenvolvimento do hábito da leitura não é uma tarefa fácil. Em primeiro lugar, 

porque a leitura disputa espaço com outras formas de entretenimento, como a televisão, 

que é um meio mais barato de lazer e de acesso mais fácil. Além disso, a leitura não 

está presente na realidade de muitas crianças. Pais ocupados em garantir o sustento da 

família não dispõem de tempo para envolver seus filhos em atividades de leitura, além 
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disso, muitos são analfabetos. Portanto, em uma sociedade em que a maioria dos pais 

trabalha fora ou não teve acesso à leitura, cabe à escola a tarefa de divulgar a leitura.

Entretanto, a escola pública não tem conseguido, de maneira geral, executar a fun-

ção de preparar leitores, pois não encontra meios de mostrar às crianças e aos jovens 

a importância da leitura, ou não tem recursos para isso. Assim, a leitura transforma-se 

em um direito – conquistado com muitas dificuldades – do qual ainda não conseguimos 

usufruir devidamente.

Consequentemente, são fundamentais projetos capazes de demonstrar especial-

mente para as crianças que as atividades de leitura podem trazer satisfação e cres-

cimento. Com esse intuito, temos procurado oferecer aulas capazes de aprimorar o 

conhecimento de linguagem das crianças através da exposição a textos de diferentes 

gêneros. Esse trabalho consiste em atividades de leitura, interpretação e produção tex-

tual por meio das quais procuramos desenvolver o gosto pela leitura, bem como estra-

tégias que tornem essa ação prazerosa para as crianças. A exposição a textos orais e 

escritos de graus variados de formalidade contribui para que os alunos venham a ma-

nejar adequadamente uma multiplicidade de recursos que estão disponíveis na língua 

portuguesa e que podem favorecer o sucesso da comunicação se ajustados à situação 

interativa em que os falantes se encontrem.
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1. APRESENTAÇÃO

O aspecto lúdico e a capacidade de simulação em ambientes de realidade virtual, 

obtidos com a utilização dos videogames, permitem que a visualização dos conteúdos 

se torne ilimitada para todos os níveis de ensino (PATEL et al., 2009). Nessa perspectiva, 

a utilização de jogos em sala de aula torna-se uma estratégia interessante para o de-

senvolvimento das competências dos alunos, pois além de proporcionar diversão estes 

games também proporcionam um alto índice de motivação na tarefa (CONTRERAS-ES-

PINOSA et al., 2013). 

Os Exergames (EXGs), Exergaming ou Active Gaming, misturam exercício físico 

com videogame, permitindo que a ludicidade e a fascinação envolvidas na realidade 

virtual possa ser utilizadas para a prática do exercício físico, conforme afirma Sinclair 

et al. (2007). Essa interface de esforço proporciona a experiência do esporte virtual, 

permitindo que o usuário vivencie o esforço físico e a habilidade motora exigidas em al-

guns esportes e exercícios físicos (MUELLER et al.,2010). Segundo Vaghetti et al. (2012), 

EXGs são consoles que exigem um maior esforço físico, ou seja, geram uma demanda 

energética maior para a sua jogabilidade quando comparados aos VGs convencionais.

No ambiente escolar, o emprego das tecnologias da informação e comunicação 

proporcionaram novas formas de ensino e aprendizagem. Especificamente na Educação 

Física (EF) Escolar, EXGs podem ser utilizados como ferramenta pedagógica não ape-

nas para desenvolvimento de aspectos motores, mas também como ferramenta auxiliar 

para os conteúdos teóricos Essa interação com EXG também torna-se como uma inicia-

tiva para reduzir o estilo de vida sedentário (SUN, 2012), pois os jogos de vídeo ativos 

requerem movimentos físicos para interação e obtenção das metas propostas (PENG et 

al., 2013), além de misturarem interatividade e entretenimento com a prática de exercício 

físico em ambiente de realidade virtual (GUY et al., 2011).
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No presente estudo apresenta-se alguns relatos de alunos referentes a experiên-

cias resultadas de ações desenvolvidas pelo projeto de extensão “Exergames na Edu-

cação Física: ferramentas para o ensino e promoção da saúde”. Neste projeto oportu-

nizou-se a prática de EXGs em escolas públicas, discutindo as potencialidades deste 

dispositivo tecnológico digital nas aulas de EF.

2. DESENVOLVIMENTO

Para coleta e registro das informações, foram utilizados o diário de campo, ob-

servações, conversas informais com professores, entrevistas semiestruturadas com os 

alunos participantes das intervenções, tendo em vista a configuração de um determi-

nado contexto, aquele que nos permite descrever, analisar e apontar novas questões 

na relação EXG e EF escolar. De acordo com GIL (2008), o relato de experiência dá 

margem para o pesquisador relatar suas experiências e vivências aproximando-as do 

saber científico.

Definidas as diretrizes, a primeira ação da pesquisa foi buscar a escola para a 

intervenção. A Escola Municipal de Ensino Fundamenta Santa Terezinha e o Colégio 

Estadual Cassiano do Nascimento, ambas do município de Pelotas-RS, mostraram-se 

interessadas em participar do projeto. 

Após os aceites, foram realizadas reuniões entre a direção de cada escola, os pro-

fessores de EF e dois alunos de graduação em EF (bolsistas do projeto) para apresen-

tar o plano de execução e alinhamento das ações. A intervenção foi realizada com duas 

turmas, uma de cada escola, sendo na frequência de uma vez por semana. A turma da 

escola municipal tratava-se de um 8º ano e a outra turma foi o 1º ano do Ensino Médio 

da escola estadual. 

Para as oficinas foram utilizados EXGs da marca Nintendo Wii, com o jogo Just 

Dance 2016. O console foi acoplado a um projetor para melhor visualização por parte 

da turma e para os jogadores. Os sujeitos também assinaram um termo de consenti-

mento livre e esclarecido (TCLE), através do qual tanto os alunos quanto os respectivos 

pais foram informados sobre os procedimentos da pesquisa, armazenamento de dados 

e disponibilidade dos resultados. 
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3. RESULTADOS 

De modo geral, a utilização dos EXGs nas aulas de EF na escola foi uma maneira 

de ampliar as vivências corporais e cognitivas do aluno, bem como a sua inclusão digital, 

que também pode ser realizada através dessa ferramenta. Além disso, os professores 

salientaram a importância que a inserção dos EXGs na EF adquire no que tange à uma 

maior aproximação do aluno com a educação formal.

Os EXGs podem ser utilizados como ferramenta motivacional para auxiliar nas 

aulas de Educação Física. Estudos apontam que escolares tem competência cognitiva 

suficiente para adquirir as capacidades e habilidades motoras de compreender e jo-

gar EXG e de modo amplo, indica-se que intervenções com EXG proporcionam maior 

motivação (VERNADAKIS et al 2015) e sociabilidade (KOOIMAN; SHEEHAN, 2015) 

quando comparadas a outras atividades.

Durante a execução do projeto na escola os bolsistas verificaram o interesse, en-

volvimento e curiosidade dos alunos com o jogo apresentado. Quando questionados o 

que acharam da atividade, obteve-se as principais respostas:

Gostei, é algo diferente. (C1 – 1º ano)

Foi boa, nunca tinha jogado, achei legal. (C4 – 1º ano)

Gostei por que eu gosto de dançar me identifiquei com a atividade. 

(S1 – 8º ano)

Odiei, foi tempo perdido que teríamos para aprender alguma coisa, não 

ficar jogando vídeo game. (S6 – 8º ano)

Quando questionados se gostariam que as aulas de EF contassem também com 

o recurso do EXG, 14 alunos disseram que sim, seria bom, e três alunos disseram que 

não, que gostam mais como está: apenas aulas no pátio. Em relação ao que aprendeu 

com esse tipo de videogame, a resposta predominante foi:

Acho que aprendi uma forma nova de educação física. (C1 - 1º 

ano)

Aprendi mais do meu corpo, movimentos de dança que não co-

nhecia. (C7 – 1º ano)

Aprendi que não é só um jogo mas sim a professora falou após 

que tinha muita atividade física. (S4 – 8º ano)
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Quando perguntados se sentiram vergonha a jogar, exceto uma aluna, os demais fo-

ram unanimes a falar que sentiram no início, mas após esqueciam ao se imergir ao jogo. 

Senti, mas no início, depois a gente nem lembra mais que os cole-

gas estão ali (C4- 1º ano).

Para Sibilia (2012), a inserção das tecnologias deve passar por um processo gradati-

vo de implantação de um regime de vida inovador, apoiado em tecnologias eletrônicas e 

digitais. A autora questiona a modernidade e o modo como pode contribuir para interligar 

a escola nesse mundo digital mediante a crise em que se encontra, ou seja, mediante a 

incompatibilidade dos conteúdos escolares com o contexto político, econômico e sócio-

-cultural. A motivação em jogar um videogame relaciona-se à ideia de atratividade em 

um jogo. Os aspectos motivacionais dependem da forma como a habilidade do jogador 

é combinada com os desafios e com a narrativa do jogo.

Neste sentido, a experiência com os EXGs proporcionou aos alunos acesso ao lúdi-

co, a jogabilidade, a imersão e a interatividade entre eles. Para os bolsistas foi a oportu-

nidade de aplicar e oportunizar conhecimentos que vem sendo estudados no laboratório 

da ESEF/UFPel. Para as escolas e professores atuantes, novos conceitos e práticas 

para a estruturar a EF. 

Por fim, a utilização dos EXGs na escola deve ser entendida como uma ferramen-

ta capaz de contribuir para o desenvolvimento do currículo escolar, não como lazer ou 

apenas como entretenimento, mas como ferramenta capaz de auxiliar o professor na 

construção dos conteúdos da EF.

4. AVALIAÇÃO

A utilização dos EXGs nas aulas foi recebida com entusiasmo por muitos alunos, 

principalmente por aqueles que gostariam de praticar alguma atividade física, jogo ou 

esporte diferente das práticas oferecidas. Percebe-se que a EF escolar necessita de 

novas ferramentas pedagógicas e de novas formas de ensino e de aprendizagem. Nas 

aulas ainda prevalecem os quatro esportes coletivos, o que exclui os alunos que ou 

não gostam ou não possuem habilidades com esportes com bola. Assim, a utilização 

de exergames na escola, como parte do currículo, pode contribuir para a iniciação de 

diversos jogos, principalmente para aqueles esportes de difícil acesso à escola. 
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1. APRESENTAÇÃO

O ensino passa por modificações em sua trajetória ao tentar acompanhar os avan-

ços científicos do mundo contemporâneo, cada vez mais enraizado nas tecnologias de 

informação. Estas tecnologias foram se aprimorando ao longo do tempo e hoje cabe ao 

educador a difícil tarefa de interligar essas novidades ao ensino, de forma mais condi-

zente com a realidade.

Ao invés de vetar o uso desses dispositivos, a escola e a universidade através da 

extensão acadêmica, devem atentar ao modo que essas novas mídias influenciam o 

aprendizado. Nesta perspectiva, o projeto vem sendo realizado com escolas públicas 

de ensino fundamental no município de Pelotas, RS e serve como apoio pedagógico às 

disciplinas de matemática, geografia e informática.

É relevante destacar que a extensão universitária, oportuniza aos acadêmicos uma 

troca de valores com a comunidade, onde acaba por ocorrer uma via de duas mãos, 

de modo que a Universidade leva conhecimentos e recursos à comunidade e também 

aprende com a cultura e saber da população que ali desenvolvem suas atividades.

2. DESENVOLVIMENTO

Para o desenvolvimento deste trabalho foi realizado um levantamento com alunos 

do quinto ao nono ano de 7 escolas no município de Pelotas, cada turma com 20 a 30 

alunos, ao total em torno de 160 alunos, que foram contempladas com o projeto, acerca 

do acesso à internet e computador. Apesar da grande maioria ter acesso a internet em 
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casa ou na escola, ainda existe uma pequena porção de 6 % que não está incluída di-

gitalmente, como pode ser observado na Figura 1.

 
Figura 1 - Acesso a internet e ao computador nas escolas visitadas do município de 

Pelotas.

Foi com base nesse problema, da falta de inclusão digital, que o projeto elaborou 

algumas atividades com o uso de geotecnologias como ferramenta de inclusão digital, 

para efetuar mapeamentos e utilização de softwares livres como GPS Trackmaker e o 

Google Earth, capacitando os alunos a geração dos seus primeiros mapas digitais, com 

propósito de dinamizar a aprendizagem da Geografia, já que pode-se considerar de 

natureza multidisciplinar. O Projeto atende turmas de quinto ao nono ano, em escolas 

municipais da rede pública de Pelotas.

A metodologia utilizada no projeto teve enfoque na inclusão digital no ensino fun-

damental. Conforme Laudares (2014), a utilização de dispositivos GPS e sistemas de 

geovisualização devem ser integrados com uma metodologia que incentive a uma par-

ticipação ativa e constante dos alunos. 

Seguindo esta premissa, o presente trabalho visa a utilização de receptores de si-

nal GPS, possibilitando aos alunos de escolas municipais, a identificação de pontos de 

referência nos bairros onde moram e a geovisualização permite a apresentação visual 

desses pontos integrados aos mapas digitais do município conforme mostra a Figura 2 .



146

 
 Figura 2- Geovisualização do mapa Google Earth

Para a execução das atividades os alunos dirigiram-se ao pátio da escola e coleta-

ram pontos e traçaram trajetos no receptor de sinal GPS, esses dados foram tratados no 

software livre GPS Trackmaker, em seguida foram exportados para o Google Earth, para 

melhor visualização. No início e fim de cada oficina, foi aplicado um questionário com 13 

questões acerca dos conhecimentos trabalhados, buscando assim, avaliar a evolução no 

nível de aprendizagem dos conteúdos ministrados.

3. RESULTADOS 

Os dados coletados com o receptor de sinal GPS foram tratados no software livre 

GPS Trackmaker, o qual possibilitou observar a trajetória que os alunos percorreram 

no pátio. No software, os alunos renomearam os pontos, adicionaram legendas, dando 

início assim ao seu primeiro mapa digital, após esta etapa, exportaram o mapa para a 

visualização no Google Earth (Figura 03).

   

Figura 3 - Trajetória dos alunos em mapa virtual no software livre GPS TrackMaker e 
geovisualização no Google Earth.
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A Figura 3 demonstra um dos resultados das atividades desenvolvidas junto aos 

alunos, sendo possível observar que os estudantes conseguiram atingir o objetivo de 

criar seu primeiro mapa digital.

Para avaliar o rendimento de aprendizado dos estudantes, realizou-se um questio-

nário antes e outro depois das oficinas e as respostas estão dispostas na Figura 4.

   

Figura 4 - Questões do questionário avaliativo antes e depois.

Os gráficos dispostas na Figura 4 revelam que antes das atividades desenvolvidas 

pelo projeto os alunos não tinham conhecimento em relação aos mapas digitais e as 

ferramentas de Geoinformação, de modo que depois das oficinas apontaram o conhe-

cimento relativo a estes temas e que o uso aconteceu em sua maioria na escola. 

4. AVALIAÇÃO

Nos Mapas Digitais elaborados pelos alunos através das ferramentas do Google 

Earth e GPS TrackMaker, foram representados os limites da escola, do bairro, da cidade 

e o trajeto da casa à escola. Durante as atividades, os alunos demonstraram interesse 

e participaram de forma ativa nas atividades desenvolvidas no pátio e no laboratório de 

informática, revelando a necessidade de instigar o estudante na sua prática educacio-

nal, principalmente com atividades lúdicas e interativas.

De acordo com o desempenho observado nas atividades e nos questionários ava-

liativos o recurso didático desenvolvido potencializa a aprendizagem das noções bá-

sicas de cartografia. Logo, a tecnologia deve ser mais um instrumento de ensino, que 

amplia as opções das ações didáticas e contribui, de forma interativa e prazerosa, no 

processo de ensino-aprendizagem.
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Durante o projeto foi possível perceber também o interesse do professor no de-

senvolvimento das atividades, então serão criadas sugestões de trabalhos futuros, re-

alização de cursos de capacitação com os professores, para que haja a continuidade 

nas atividades, e que assim os alunos possam aproveitar ainda mais os ensinamentos 

ministrados pelo projeto.
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1. APRESENTAÇÃO

Arte não se ensina, arte se experimenta, afirma Bergala (apud LANGIE; RODRI-

GUES, 2017, p. 5). Pensando na etimologia da palavra “educar”, derivada do latim educa-

re, que significa literalmente “conduzir para fora”, abordaremos aqui uma educação que 

direcione para estes novos encontros com o mundo, revelando mais perguntas do que 

respostas, abrindo, assim, espaços para a criação. “A arte se imbrica na educação como 

convite à sensação, invenção, criação” (op. cit. p. 2). Utilizamos aqui o cinema como arte 

em sua potência criativa e de proporcionar encontros e compartilhamentos. 

O Cine UFPel Para as Escolas é um projeto de extensão realizados pelos profes-

sores e alunos dos cursos de cinema da UFPel, que se iniciou em 2015, tendo como 

objetivo a formação de público para o cinema nacional, oferecendo exibição de filmes 

para às escolas públicas de Pelotas1 . Conforme Barone (2008), o formato de mercado 

exibidor e distribuidor de cinema no Brasil, revela um gargalo histórico que fazem com 

que o cinema nacional não chegue ao público. Dos 457 filmes lançados no ano de 2016, 

apenas 142 eram brasileiros, ocupando em média 90 salas por filme contra 213 ocupa-

das por filmes estrangeiros2 .

As poucas salas de exibição, transformadas em multiplex dos complexos dos sho-

pping centers, o aumento do ingresso e a ocupação de grandes conglomerados de filmes 

norte-americanos, principalmente de Hollywood, fizeram com que o público se afastasse 

e desacostumasse com o cinema nacional. “No caso brasileiro, a pouca frequência dos 

filmes no circuito comercial compromete aspectos simbólicos da formação do imaginário 

social” (op. cit. p6).

 Então, resgatando o conceito de “conduzir para fora”, as obras exibidas no Cine são 

1 A exibição dos filmes acontece na sala de cinema Cine UFPel, localizada na Agência da Lagoa Mirim, R. Lobo da 
Costa, 447, Centro.
2 Dados do Anuário Estatístico do Cinema Brasileiro 2016, realizado pela Ancine. Disponível em: https://oca.anci-
ne.gov.br/sites/default/files/publicacoes/pdf/anuario_2016.pdf



150

aquelas fora dos circuitos comerciais e fora das narrativas clássicas hollywoodianas. 

Para além do entretenimento ou ferramenta ilustrativa de conteúdos da base curricular, 

os filmes são trabalhados em seus aspectos de valor artístico, cultural e estético, como 

propõe Duarte e Alegria no artigo Formação estética audiovisual: um outro olhar para o 

cinema a partir da educação (2008). Procura-se retirar o aluno de sua zona de conforto, 

trazendo novas experiências de assistir (e experimentar) a algo que usualmente não é 

consumido por ele.

2. DESENVOLVIMENTO

As exibições dos filmes acontece em ambiente adequado: uma sala escura com 

poltronas reclináveis, telona com qualidade de som e imagem. O dispositivo da sala 

de cinema é uma infraestrutura importante para uma verdadeira experiência-cinema 

dos alunos junto com a obra fílmica; experienciá-la na sala escura, sem objetos de dis-

tração, diferente de outros dispositivos mais acessíveis aos jovens como computador, 

celular e televisão, tendo uma relação diferente espectador-filme.

A curadoria é realizada verificando a classificação indicativa de acordo com as ida-

des dos grupos de estudantes. Feito isso, é prezado a exibição de filmes nacionais que 

não entram na salas comerciais, buscando aumentar o repertório artístico dos alunos e 

mostrar que existe muito cinema brasileiro e pelotense sendo realizado, pensando “[...] 

a escola como abertura de mundos” (LANGIE; RODRIGUES, 2017, p. 3).  A diversida-

de é um fator importante porque provoca dúvidas e inquietações e fazem as crianças 

questionarem os próprios padrões de qualidade impostos nos filmes que geralmente 

têm acesso (DUARTE; ALEGRIA, 2008). 

Dentre os filmes nacionais exibidos estão O tempo dos Orixás (Eliciana Nasci-

mento, 2014), Deus (Vinícius Silva, 2016), Que horas ela volta? (Anna Muylaert, 2015), 

Quanto vale ou é por quilo? (Sergio Bianchi, 2005) que discutem questões de classe 

e etnia; Hoje eu não quero voltar sozinho (Daniel Ribeiro, 2010), As melhores coisas 

do mundo (Laís Bodanzky, 2010), Quase samba (Ricardo Targino, 2015), Califórnia 

(Marina Person, 2015) e Antes que o mundo acabe (Ana Luíza Azevedo, 2009) que 

apresentam temas como sexualidade, gênero e adolescência; Direita é a mão que se 

escreve (Paula Santos, 2009), Meu amigo Nietzsche (Faúston da Silva, 2012), O ano 

em que meus pais saíram de férias (Cao Hamburguer, 2006), Uma professora muito 

maluquinha (Diler Trindade, 2011), O menino e o mundo (Alê Abreu, 2013) que contêm 
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narrativas infantis interessantes e arrojadas. Além de Encantada do Brega (Leonardo 

Augusto, 2014), Morro do Céu (Gustavo Spolidoro, 2009), Vinil Verde (Kleber Mendonça 

Filho, 2014) Saneamento básico, o filme (Jorge Furtado, 2007) e Uma história de amor e 

fúria (Luiz Bolognesi, 2013).

 E não basta apenas assistir a bons filmes, é preciso analisá-los, julgá-los e apre-

ciá-los. Através de debates e atividades após a sessão, são levantados alguns termos 

técnicos, conceitos e palavras do mundo cinematográfico onde o aluno adquire maior 

capacidade de julgamento estético, pois se experimenta a arte em maior profundidade, 

tendo um contato íntimo com ela. Ninguém gosta daquilo que não conhece. E é a partir 

da proximidade que o aluno pode descobrir potenciais de si mesmo que desconhecia, 

abre-se portas para a criação.

A Formação Estética Audiovisual, articulada por Duarte e Alegria (2008), amplia-se 

para fora do cinema, visto que, atualmente, a linguagem audiovisual, em múltiplos dispo-

sitivos (tevê, computador, celular, etc) se torna tão importante quanto a escrita. É também 

preciso alfabetizar audiovisualmente e artisticamente. E esta competência de ver e saber 

apreciar, tão elitizada e valorizada socialmente, se faz através do contato, pela imersão, 

em percorrer ambientes onde a arte é valorizada e é objeto de fruição. A educação, aci-

ma de tudo, é instrumento de emancipação e democratização.

3. RESULTADOS 

Desde o ano de criação do projeto, em 2015 até a data da publicação deste artigo, 

recebemos cerca de 30 visitas de alunos das escolas E.M.E.F Dr. Joaquim Assump-

ção; Colégio Estadual Félix da Cunha; E.E.E.F. Padre Anchieta; E.M.E.F. Santa Irene; 

E.M.E.F. Olavo Bilac; E.E.E.F. Sagrado Coração de Jesus; E.E.E.F. Francisco Simões; 

E.M.E.F. Ferreira Viana; I.E.A Dona Conceição e E.M.E.F.M. Fernando Osório. E tive-

mos mais de 350 alunos da rede pública atendidos.

Através das conversas com as crianças e com uma pesquisa, percebemos que elas 

têm um contato usual com filmes, mas em sua maioria pela TV a cabo, seguido pela 

Internet e serviços on demand juntos, estando a sala de cinema em terceiro lugar, tendo 

poucos casos de nunca terem ido a uma sala. Constatamos  também que as crianças 

dificilmente sabiam citar títulos de obras brasileiras e que poucas sabiam que se fazia 

cinema em Pelotas e no Brasil.

As poucas que usualmente já assistiram a filmes nacionais, quando questionadas 
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por quê não viam com mais frequência, mais de 80% disse porque não costuma gostar 

ou porque acaba escolhendo outros. 

E quando perguntado sobre quais filmes gostavam, quais histórias gostariam de 

ver no cinema nacional, os gêneros mais citados eram o terror, a ação e a comédia, 

muitas vezes se referindo a títulos de grandes sucessos de Hollywood.

Vimos também como o audiovisual contribui para a criação do imaginário das crian-

ças e dos adolescentes. Propomos para uma turma, depois de já terem frequentado 

algumas vezes o Cine, uma atividade de criação de uma pequena história com alguns 

elementos básico que fornecemos. Notamos que maioria delas apresentava traços se-

melhantes com os curtas que exibimos, revelando a mídia como uma importante ferra-

menta educacional, não só a trípode de instituições clássicas: família, igreja e escola.

4. AVALIAÇÃO

Nesses dois anos verificamos que os melhores resultados foram com as escolas 

que voltaram mais vezes ao Cine, que conseguiram completar um semestre inteiro, indo 

em média uma vez por mês. Portanto trata-se de um projeto a longo prazo, que deve 

ser trabalhado em conjunto com outros setores da educação. Assim, com essas turmas 

tivemos maior intimidade delas conosco e delas com o cinema, conseguindo trabalhar 

com diferentes linguagens, desde a mais clássica a outras mais arejadas.

Uma das nossas maiores dificuldades está relacionado ao deslocamento dos es-

tudantes até o Cine. O transporte é uma contrapartida das escolas, mas que se torna 

difícil por falta de apoio da prefeitura e do estado. Tentamos solucionar com o setor de 

transporte da universidade, que são poucos automóveis e apresenta uma grande de-

manda.

Estuda-se, futuramente, a integração de professores para instruí-los no uso do ci-

nema como potência em sala de aula e da importância das artes para o desenvolvi-

mento dos estudantes, pois, muitas vezes, encontramos resistência por parte das co-

ordenações escolares. Outra integração analisada é com o projeto de extensão Vídeos 

nas Escolas, coordenado pelo professor de cinema da UFPel, Josias Pereira, onde é 

oferecido oficinas que ensinam aos alunos a produzirem curta-metragens.

O Cine nas Escolas também tenta contornar a questão de distribuição/exibição do 
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cinema nacional, na tentativa de incentivar uma oxigenação do repertório audiovisual 

dos jovens e das crianças, permitindo a coexistência entre referências da mídia de mas-

sa, já conhecida, e referências de arte brasileira, de valor artístico e cultural. Sendo uma 

ferramenta importante na criação de público para o cinema e para o audiovisual não-he-

gemônico. Também contribui na formação dos próprios bolsista, que encontram outros 

olhares e sensibilidades em contato com as crianças. Adquirindo novas experiências que 

abrem portas para novas criações, questão tão importante para o artista.
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1. APRESENTAÇÃO

O trabalho refere-se a um projeto de extensão universitária para a formação con-

tinuada de professores da educação básica que atuam, principalmente, na região Sul 

do Rio Grande do Sul. É uma ação interinstitucional, coordenada pela Faculdade de 

Educação da UFPEL, que reúne sete instituições: a Universidade Federal de Pelotas, a 

Universidade Católica de Pelotas, a Secretaria Municipal de Educação de Pelotas, a 5ª 

Coordenadoria Regional de Educação, o Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, o Conse-

lho Municipal de Educação de Pelotas e o 24º Núcleo do CPERS-Sindicato. Esse caráter 

de organização coletiva, presente desde seu início no ano de 2001, revela um processo 

de colaboração que garante a sua realização com reconhecido sucesso. O projeto tem 

como objetivos valorizar os profissionais do ensino; contribuir para a sua formação e, 

consequentemente, para a qualificação do trabalho docente; assim como, cooperar para 

que a escola, no exercício de sua autonomia, possa construir um Projeto Pedagógico 

de acordo com as necessidades da sua comunidade a fim de atingir o foco principal: a 

qualificação da educação escolar.

A proposta fundamenta-se em quatro pressupostos: os professores, na sua práti-

ca pedagógica, produzem saberes, os saberes da experiência (TARDIFF; LESSARD 

e LAHAYE, 1991); os professores aprendem na troca de experiências, no encontro, no 

trabalho conjunto e colaborativo (FULLAN; HARGREAVES, 1999); o exercício da refle-

xão crítica sobre a prática é uma exigência da relação entre a teoria e a prática na qual 

evitamos o ativismo e o discurso descolado da realidade objetiva (FREIRE, 1997, p.24) 

e, finalmente, o entendimento de que as mudanças desejadas na educação escolar de-

pendem da construção coletiva, democrática e autônoma de seus projetos (PARO 2001).
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2. DESENVOLVIMENTO

O projeto desenvolve-se através de ações com a comunidade escolar, privilegian-

do o formato de encontros de reflexão e troca de experiências profissionais. A culmi-

nância é um evento chamado Encontros sobre o Poder Escolar, no qual os profissio-

nais da educação, através das “Mesas de Apresentação de Experiências”,socializam 

práticas pedagogicamente relevantes nas quais foram protagonistas e participam de 

conferências, painéis e atividades culturais. Assim, os Encontros se caracterizam por 

reunir os saberes acadêmicos em conferências e painéis e os saberes da prática com 

a apresentação de experiências e projetos de professores e de gestores de escolas. O 

evento “Encontro sobre o Poder Escolar” no ano de 2017 teve sua 13º edição de 17 a 20 

de julho. Contou com a presença de 700 participantes e 105 experiências pedagógicas 

de professores da educação básica. A 13ª edição começou a ser organizada em 2015 

quando foi lançada uma proposta de discussão das práticas de gestão democrática 

e de diálogos com as comunidades para, de forma colaborativa, compreender dificul-

dades e projetar possibilidades. 17 escolas aderiram à proposta e foram realizadas 

reuniões nesta perspectiva que indicaram o eixo do último evento, bem como sua frase 

tema: O que concerne a todos deve ser decidido por todos”, frase de Leonardo Boff. Fo-

ram realizadas em 2016 “atividades preparatórias” e dentre elas um encontro para bus-

carmos compreender os significados do Projeto Escola sem Partido no contexto das 

escolas e no trabalho docente. Também foram intensificadas as reuniões da comissão 

organizadora, com representantes das sete instituições parceiras. Desse processo foi 

se configurando o 13 Encontro sobre o Poder Escolar tendo a democracia como ques-

tão articuladora desde a conferência de abertura, passando pelas mesas de discussão, 

pelas apresentações de experiências escolares e rodas de conversa.

3. RESULTADOS

O 13º Encontro sobre o Poder Escolar, realizado em agosto de 2017, foi mais 

uma etapa cumprida na trajetória de êxito deste projeto de formação continuada de 

professores da região sul do RS. Projeto que já ultrapassou uma década proporcionando 

situações de reflexão e de valorização sobre as práticas de sala de aula e de gestão 

escolar na perspectiva democrática e de aprofundamento teórico. 
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4. AVALIAÇÃO

Para muitos profissionais da educação participar dos Encontros sobre o Poder Es-

colar é uma atitude incorporada à rotina de formação. As avaliações realizadas ao final 

de cada processo permitem afirmar que os professores desenvolvem um caminho de 

reflexão sobre a própria prática, resultando em aprendizagens e novas práticas. Assim, 

a comissão organizadora, refletindo sobre as origens e o desenvolvimento do projeto de 

extensão e reafirmando a importância da gestão e da autonomia da escola na definição 

de suas propostas políticas e pedagógicas, propõe-se a conhecer, socializar e contribuir 

com as boas práticas pedagógicas de sala de aula e de gestão das escolas da região.

Reafirmamos a nossa solidariedade com essas iniciativas e a intenção de que nos-

sas ações possam contribuir com o que está sendo realizado nas escolas. Assim, passa-

da mais de uma década, os Encontros sobre o Poder Escolar permanecem fundamenta-

dos em duas premissas: a primeira, que os professores e professoras, em parceria com 

os demais segmentos da comunidade escolar, aprendem na troca de experiências, no 

encontro, na discussão coletiva e no trabalho colaborativo e a segunda, que o exercício 

da reflexão crítica qualifica as práticas escolares.
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1. APRESENTAÇÃO

Este relato objetiva apresentar e refletir sobre o trabalho que vem sendo desenvol-

vido com os alunos da Escola Municipal Professor Elmar da Silva Costa, do município 

de Capão do Leão, pelo monitor voluntário do Programa de Extensão em Percussão da 

UFPel – P.E.P.E.U. e aluno do curso de Licenciatura em Música, Felipe Zocal, em par-

ceria com o também licenciando Bruno Motta. O referido trabalho acontece através de 

oficinas de percussão, junto às oficinas de dança e teatro do Mutirão das Artes.Trata-se 

de um Projeto de Extensão Mutidisciplinar do Centro de Artes, que objetiva criar estra-

tégias e oportunidades para o uso adequado do tempo livre dos alunos da escola por 

meio de oficinas de artes, bem como o desenvolvimento de habilidades artísticas e de 

fruição estética das várias vertentes das artes, especialmente nas áreas de música, te-

atro, dança e cinema. Soma-se a isso, o propósito de capacitar e motivar esses alunos 

para as rotinas diarias em que estão inseridos na escola, na família e na comunidade.

Desde o segundo semestre de 2016 o Mutirão das Artes têm oferecido tais ati-

vidades, através da coordenação do Profº. Drº. Paulo Gaiger, do curso de Teatro da 

UFPel, em parceria com a referida Escola, a Secretaria de Educação do Municipio de 

Capão do Leão, a Loja Maçônica Tiradentes II e o CTG Herança Campeira, vizinho ao 

colégio. Contudo, o foco do presente trabalho é relatar e discutir o desenvolvimento das 

oficinas de percussão realizadas desde o início de 2017, pelos alunos Bruno e Felipe, 

com orientação do Profº. Ms. José Everton da Silva Rozzini. As atividades acontecem 

semanalmente com uma turma de oito alunos das séries finais do ensino fundamental. 

Os encontros são realizados no Laboratório de Percussão do Centro de Artes da UFPel 

– LaPer, e/ou na sala de percussão do Laboratório de Artes Populares Integradas – 
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LAPIS, todas as sextas-feiras, dás 14 às 16h. Tais locais foram escolhidos para receber 

as oficinas, uma vez que neles estão alocados os instrumentos de percussão utilizados 

com os alunos, e também por serem espaços adequados para a prática músical em 

questão. A Secretaria de Educação de Capão do Leão disponibiliza o transporte para 

levar e buscar o grupo, regularmente, fazendo o deslocamento sempre acompanhados 

de um responsável, geralmente a vice-diretora da escola.

Cabe aqui destacar que o intuito dessas oficinas é proporcionar uma vivência musi-

cal através da prática em conjunto: vivência e formação muito importantes e necessárias 

para diversos âmbitos da formação humana. O trabalho em equipe teve inicio com um 

processo de evolução cognitiva e motora de todos os envolvidos, fazendo uso de um 

repertório voltado para ritmos que estão presentes no cotidiano deles: o funk e o samba. 

Igualmente, se propôs a apresentação de alguns ritmos brasileiros, utilizando como pro-

posta pedagógica e didática a abordagem presente no livro escrito por NEY ROSAURO 

- ABCs Of Brazilian Percussion, que possui uma grande variedade de padrões e células 

rítmicas dos ritmos brasileiros, os quais foram trabalhados no decorrer dos encontros 

com a turma.

2. DESENVOLVIMENTO

O trabalho também vem sendo realizado com base na grande tônica do educador 

musical Carl Orff (ILARI, Beatriz, MATEIRO, Teresa), que desenvolve a aprendizagem 

por meio do fazer musical, da prática, da experimentação por meio de diversos ritmos. 

Nesse sentido, o foco das oficinas é tocar os instrumentos de maneira a se fazer música.

Desde o primeiro encontro buscamos trabalhar a percepção rítmica dos alunos atra-

vés de reprodução prática de trechos musicais. Cada trecho foi escolhido com o intuito 

de que o grupo consiga identificar o pulso, manter o andamento, identificar dinâmicas e 

reconhecer os diferentes ritmos brasileiros das músicas apresentadas em cada encontro.

Para os alunos, foram disponibilizados diversos instrumentos de samba, entre eles 

sopapos, surdos, caixa, agogôs, triângulo, chocalhos, entre outros, de modo que eles 

escolhessem por afinidade. Neste ponto, foi necessária a explicação de alguns concei-

tos técnicos de execução instrumental, e teóricos da música, por exemplo: o porquê de 

certo ritmo ser composto em dois tempos e outro em quatro. Ou seja, foi explicado de 

maneira ascessível de onde vem e como perceber esses “números em uma música”. 

Foram exemplificadas e reproduzidas, com os alunos, as diferentes células rítmicas de 
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cada instrumento que se utiliza no samba, de maneira ascessível, resultando que, em 

pouco tempo já tinhamos a nossa primeira prática em conjunto.

A cada encontro foi possível observar um fazer musical coletivo, com evolução sur-

preendente, pois cada minuto de aula possibilitava que se sentissem mais à vontade, 

fazendo com que perdessem a vergonha de tocar seus instrumentos, sem a preocupa-

ção com o certo ou errado. Para o primeiro momento de prática musical em conjunto, 

é de grande valia, e extremamente necessário, deixá-los à vontade para testarem por 

conta própria os diversos tipos de timbres e sons que os instrumentos possuem, através 

da experimentação de toques em regiões diferente, com intensidades diferentes. Logo 

após a primeira prática em conjunto, e o reconhecimento dos instrumentos, orientamos 

que trocassem de instrumentos entre si, de modo a permitir que todos experimentas-

sem sons e técnicas de cada um dos instrumentos ali apresentados.

Depois de um tempo de assimilação e prática, surgiram diversas ideias, além de 

propostas de gêneros musicais e de músicas para a elaboração de um repertório, no 

intuito de estarem preparados para uma eventual apresentação. Ao refleir sobre o en-

volvimento dos alunos nas oficinas, notou-se certa ansiedade por parte da turma para 

se apresentarem de alguma forma, ou seja, para mostrar às outras pessoas o mais 

novo aprendizado. Isso é ótimo, visto que é a mesma turma que nos primeiros encon-

tros tinha medo, vergonha, e insegurança, de simplesmente manusear o instrumento. 

Percebendo essa vontade de se apresentar, decidimos fazer uma espécie de cor-

tejo pelas ruas de Pelotas, de modo a tornar possível que vivessem um pouco da sen-

sação de tocar para outras pessoas. Justos observamos como os ouvintes do cortejo 

reagiram quando expostos a um fazer musical descontraído, através de algumas varia-

ções ritmicas trabalhadas, e de singelas coreografias. Neste momento ficou evidente a 

felicidade estampada nos rostos dos alunos.

Essa experiência de tocar para outras pessoas, produziu e possibilitou a fixação 

de grande parte dos conteúdos trabalhados até então, uma vez que, naquele momento, 

todos estavam realmente focados e concentrados no fazer musical, de forma que os 

pequenos detalhes, que eram constantemente trabalhados em aula, foram corrigidos e 

levaram à sincronia como resultado da coletividade musical.
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3. RESULTADOS 

Observamos que os encontros possibilitaram diversas contribuições para os envol-

vidos, pois auxiliaram a superar as dificuldades que apresentavam em suas relações 

interpessoais. Embora, segundo seus próprios relatos, estudem na mesma escola e no 

mesmo período, raramente se viam ou se falavam. Isso mudou após uma roda de con-

versa que realizamos, na qual afirmaram que atualmente sempre se encontram pelos 

espaços da escola. Tal fato ocorreu positivamente, ainda que sem um contato direto com 

o corpo docente da escola.

Outro fator importante a destacar, é o fato de que a turma teve uma evasão de 

apenas vinte por cento, ou seja, os alunos acabaram atribuindo valor e significado para 

as oficinas de percussão, de modo que possuem assiduidade e participação intensa e 

envolvente.

Por fim, com este trabalho que temos realizado, começaram a surgir convites para 

apresentações e intervenções em eventos durante o ano de 2017, todas de forma es-

porádica. Tendo com base a experiência de levá-los para uma “apresentação” itinerante 

(cortejo) – havendo isso atribuído um caráter benéfico para a consolidação do grupo –, 

e sabedo que, antes da chegada do Mutirão das Artes, a escola não contava com aulas 

de música, podemos afirmar que o trabalho, certamente, terá continuidade.

4. AVALIAÇÃO

Com base no desencadeamento das oficinas, oportunizadas através da parceria 

entre os projetos de extensão da UFPel, PEPEU e Mutirão das Artes, conclui-se que 

nosso objetivo vem sendo alcançado, através da superação de dificuldades, não apenas 

musicais, mas que versam desde como se expressam e como são reconhecidos social-

mente. Vale a pena destacar que alguns jovens desta turma já estão trabalhando, com 

o intuito de ajudar financeiramente suas famílias; outros possuem problemas com os 

moradores de suas casas (familiares ou não). No entanto, com o decorrer das oficinas, 

passaram a atribuir uma carga de distanciamento, ou seja, passaram a ver a oficina de 

percussão como um espaço onde se afastam dos problemas do cotidiano e, juntamente 

com essa distância, a felicidade de estarem todos reunidos fazendo algo que gera muita 

alegria, e traz um novo sentido de vida: a prática musical.

Essa experiência só foi proporcionada através do PEPEU, projeto do qual o monitor 

Felipe participa como voluntário. É de extrema importância para minha vida como futuro 
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educador musical esta experiência, pois proporciona ter uma visão da realidade de boa 

parte dos alunos matriculados no ensino público brasileiro.  

Entemos a importancia da manutenção das atividades do projeto para nossa for-

mação acadêmica e cidadã, sempre com o cuidado de estar reavaliando as práticas 

pedagógicas que são utilizadas e, quando necessário, as reformulando e readaptando.
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1. APRESENTAÇÃO 

Este trabalho é parte da ação “Alemão básico” do projeto “Curso de Línguas”, coor-

denado pela Profa. Aline Coelho da Silva, do qual sou bolsista PROBEC. Nosso curso 

é ofertado semestralmente e destinado à comunidade em geral. Os encontros aconte-

cem uma vez por semana, aos sábados pela manhã, perfazendo um total de 60 horas. 

Atualmente oferecemos aulas de alemão, inglês, francês, espanhol e leitura em língua 

inglesa, que são ministradas por graduandos dos cursos de licenciatura em Letras da 

UFPel e orientadas por professores de cada área específica. A integração entre as 

disciplinas de meu curso de graduação, seja linguística aplicada, literaturas e cultura foi 

aplicada à minha prática extensionista no ensino de alemão. Em busca de inovações 

nessa prática, busquei ampliar, junto a um colega do Curso de Cinema, todos os aspec-

tos que envolvem o ensino de uma língua adicional na contemporaneidade. A evolução 

das tecnologias de informação propiciou o acesso facilitado às mais diversas esferas do 

conhecimento, o que consequentemente também alterou o modo como desenvolvemos 

nosso aprendizado. O estudo de uma LE não se limita ao espaço da sala de aula, pois, 

graças ao advento e à popularização da internet, é possível encontrar facilmente uma 

imensidade de materiais relativos às mais diversas línguas do mundo. Grande parte 

desse conteúdo é composto por materiais audiovisuais como vídeos, filmes e séries, 

cujo consumo tem crescido exponencialmente após a difusão e a consolidação de ser-

viços de hospedagem e streaming de vídeos como o Youtube e o Netflix. Os professo-

res de língua estrangeira não podem ficar alheios a esse fenômeno. Devem atualizar-se 

constantemente, buscando formas de atrair e motivar seus alunos. Tendo tudo isso 

em vista, pretendemos, com este trabalho, propor o uso do cinema como ferramenta 

auxiliadora no processo de ensino-aprendizagem de uma língua estrangeira, no caso, 

da língua alemã em aquisição. O cinema, através dos filmes produzidos na língua-al-
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vo, mostra-se como um objeto de apoio interessante para estimular o desenvolvimento 

dessa língua, bem como para expandir os conhecimentos socioculturais e enriquecer o 

pensamento crítico dos alunos.

2. DESENVOLVIMENTO
 

Para começar, é notável que o consumo de audiovisual tem modificado o com-

portamento dos alunos nas salas de aula. Os livros e demais materiais impressos têm 

perdido espaço para as mídias digitais, que possuem um caráter muito mais dinâmico 

e, em várias ocasiões, mais atrativo. Segundo RAVANELLO (2005, p. 3), “No contexto 

de consolidação de uma Sociedade da Informação, educar ganha significância nova, 

pois é necessário extrapolar os métodos de ensino tradicionais, os conteúdos curricula-

res fechados, a fim de encontrar formatos pedagógicos que possuam maior ressonân-

cia com o momento histórico que estamos vivendo.” Dessa forma, o professor precisa 

adaptar-se ao novo formato de sociedade e familiarizar-se com as novas tecnologias, 

buscando incorporar em seu repertório modos alternativos de trabalhar o conteúdo. O 

cinema apresenta-se como uma boa alternativa, pois, “com o seu aparato tecnológico 

apropriado para documentar, encenar e narrar histórias, nos permite uma nova maneira 

de olhar para o mundo e, com isso, estabelece uma forma peculiar de inteligibilidade e 

conhecimento.” (CRUZ et al., 2007, p. 489)

No caso específico da aprendizagem de uma língua estrangeira, sabe-se que as 

competências linguísticas e comunicativas não bastam para que o aluno seja bem-su-

cedido no domínio dessa língua. É preciso desenvolver também uma competência inter-

cultural, isto é, uma sensibilidade em relação aos fatores socioculturais que permeiam 

essa nova língua, os quais podem ou não estar relacionados a uma esfera sociocultural 

bastante diversa daquela do aprendiz. ALMEIDA FILHO (2007, p. 15) afirma que é ne-

cessário “aprender a significar nessa nova língua e isso implica entrar em relações com 

outros numa busca de experiências profundas, válidas, pessoalmente relevantes, capa-

citadoras de novas compreensões e mobilizadoras para ações subseqüentes.“ Nesse 

contexto, o cinema pode desempenhar um papel de grande importância, agindo como 

um mecanismo propulsor das “experiências profundas” às quais o autor citado se refere. 

Além disso, conforme CRUZ et al. (2007, p. 489) “o filme apresenta mais uma vantagem 

pelo fato de ser uma mostra autêntica produzida na língua-alvo sem manipulações com 

fins didáticos.” O uso de filmes legendados, por exemplo, apresenta-se como uma boa 
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opção metodológica, especialmente no que se refere ao desenvolvimento da habilidade 

de leitura dos alunos, já que eles precisam ler e compreender com rapidez as legendas 

(no caso do uso das legendas no idioma original do filme) (HAUSMANN et al., 2015, 

p. 337). Percebe-se, portanto, que o uso de filmes em sala de aula, desde que bem 

planejado pelos professores, pode trazer uma série de benefícios para o processo de 

ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras.

3. RESULTADOS 

No caso específico do nosso trabalho, por tratar-se de um contexto de ensino de 

língua alemã, foi utilizado um filme produzido na Alemanha. O filme Good Bye Lenin! – 

Adeus, Lênin! no Brasil – retrata a Alemanha dividida do final da década de 80, alguns 

momentos antes da queda do muro de Berlim. O filme gira em torno da perspectiva de 

uma representante comunista fervorosa, que enfarta e entra em estado de coma depois 

de ver seu filho lutando contra o regime que ela tanto idolatra. Anos depois, a persona-

gem desperta em uma sociedade alemã unificada e capitalista, logo após a queda do 

muro. Seu filho, com medo de que a mãe não resista ao choque que tal notícia possa 

lhe causar, luta para fingir que nada mudou. 

 A turma com a qual se deu a exibição do filme é composta por alunos que esta-

vam iniciando o processo de aprendizagem da língua alemã, ou seja, no nível básico. 

Assim sendo, o trabalho foi idealizado com o foco no desenvolvimento da competência 

intercultural e no estímulo do senso crítico desses alunos. No que tange o aprendizado 

da língua em si, possibilitamos que os alunos se confrontassem com uma mostra mais 

autêntica da língua-alvo, repleta de contextos bastante característicos e expressões 

normalmente utilizadas na oralidade (e muitas vezes sequer vistas nos livros didáticos). 

Com o auxílio da obra cinematográfica em questão também idealizamos uma roda de 

conversa e debate sobre o contexto histórico, cultural e político alemão abordado na 

trama. Logo, os alunos puderam imergir naquela realidade, questionando e percebendo 

de forma mais íntegra o entorno dos personagens e podendo refletir como este deter-

minado momento influenciou a história e cultura alemãs. Dessa forma, foi trazido para a 

sala de aula um modo diferente de se compreender uma das principais atmosferas em 

que se desenvolveu a língua alemã.
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4. AVALIAÇÃO

Com a chegada das tecnologias da informação percebe-se que a sala de aula per-

deu um pouco de seu prestígio. O que antigamente só se aprendia por intermédio de um 

profissional da área da educação, hoje está a um toque ou click de distância. Conse-

quentemente, alunos que muitas vezes ficavam condicionados e limitados ao conteúdo 

passado em sala de aula, agora consomem e aprendem informações com maior rapidez 

e em qualquer lugar e instante, bastando que tenham acesso à rede. Este fenômeno fez 

com que o comportamento dos estudantes mudasse, exigindo também uma mudança 

metodológica por parte dos professores.

Com a crescente popularização dos serviços de streaming e do acesso a conteúdos 

fílmicos, o audiovisual tem ganhado mais espaço na sociedade, pois possibilita a identifi-

cação com os personagens e transporta o espectador para dentro do mundo que lhes é 

apresentado, seja ele um filme, série ou até mesmo um vídeo do Youtube. À vista disso, 

fazer uso do cinema como interlocutor de temas abordados em aula é uma alternativa 

para o educador ultrapassar o modo tradicional de trabalhar o conteúdo em sala de aula 

e reforçar o senso crítico dos alunos, uma vez que 

O cinema, com o seu aparato tecnológico apropriado para documentar, 

encenar e narrar histórias, nos permite uma nova maneira de olhar para 

o mundo e, com isso, estabelece uma forma peculiar de inteligibilidade 

e conhecimento. Dessa forma, podemos considerar que o texto fílmico 

atua na escola como sendo um recurso lúdico e extremamente sedutor, 

que atrai a atenção dos alunos e os envolve na realização das tarefas. 

(CRUZ, 2007, p.489)

 Tendo consciência das possibilidades trazidas pelo conteúdo fílmico, nosso tra-

balho teve a intenção de verificar na prática a veracidade deste fato, ou seja, se o uso do 

cinema como ferramenta de auxílio realmente poderia ser benéfico no contexto de ensi-

no da língua alemã. Junto aos alunos do curso de Alemão Básico I, foi proposto debater 

como o contexto histórico, cultural e político de um país influenciam no comportamento 

e língua de um povo. Por fim, verificou-se que além das potencialidades linguísticas para 

o aprendizado da língua alemã, o uso da narrativa fílmica causou reflexão e questiona-

mentos que fizeram com que os alunos compreendessem de forma mais ampla como se 

constituiu a sociedade alemã.
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1. APRESENTAÇÃO

Este trabalho apresenta aspectos relativos à participação como bolsista de um pro-

jeto de extensão de formação continuidade de professores, o Pacto Nacional pela Alfa-

betização na Idade Certa (PNAIC). Especificamente, aborda-se sobre a organização de 

uma coletânea de artigos resultantes das práticas de formação realizadas no âmbito do 

projeto, em específico da organização do volume 2, intitulado O planejamento e a prática 

do registro em contexto de formação continuada. O segundo volume dessa coletânea 

reúne textos elaborados por professoras formadoras, coordenadores e supervisores de 

formação do PNAIC- UFPel.

O PNAIC é um programa do governo federal, iniciado em 2012, desenvolvido em 

conjunto com universidades públicas, em articulação com os Estados, Distrito Federal e 

municípios. O programa propõe como um dos principais eixos norteadores a capacita-

ção de professores alfabetizadores por meio de práticas de formação continuada a fim 

de garantir a alfabetização das crianças que frequentam os primeiros três anos de esco-

larização do ensino fundamental (ciclo de alfabetização). Conforme refere o caderno de 

apresentação do programa,

Instituições de Ensino Superior e da Educação Básica, neste momento 

histórico, assumem o compromisso de unirem suas reflexões para pen-

sar nas estratégias para melhoria da Educação Brasileira, tendo como 

norte que a instituição escolar é um espaço plural e, nesse sentido, a 

diversidade tem que ser considerada como parte da sua essência e não 

como algo que justifique a exclusão do aluno. (BRASIL, 2012, p.6)

O PNAIC realizou, em 2012, a elaboração dos cadernos de formação. Em 2013, 

iniciaram-se os estudos da temática alfabetização e letramento; em 2014, a formação 
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voltou-se para a alfabetização matemática, letramento matemático e “numeramento”. A 

partir de 2015, o projeto passou a considerar o tema interdisciplinaridade como eixo 

articulador e elemento fundamental para organização da prática docente no ciclo de 

alfabetização.

O princípio de formação que conduziu o processo, pautou-se na ideia de sociali-

zação e construção de saberes. Para isso, conhecer as práticas realizadas pelas al-

fabetizadoras, cotejá-las com aspectos teóricos para, assim, reconstituir os processos 

de planejamento do trabalho pedagógico. GRANDO e NÖRNBERG (2017, p. 12) assim 

referem:

Na esteira desse princípio, a proposta formativa do PNAIC-UFPEL en-

tendeu como fundamental criar condições para ouvir e deixar ver as 

razões e as lógicas que sustentam e organizam as atividades de ensino 

realizados pelos docentes em suas classes de alfabetização para, sobre 

elas, debruçar-se e realizar o necessário exercício de crítica e proble-

matização.

Atualmente, o projeto está em fase de finalização de suas atividades, realizando a 

sistematização do processo, momento em que materiais construídos durante a trajetó-

ria do programa, como os registros de professoras alfabetizadoras e orientadoras de 

estudo, estão sendo analisados e problematizados do ponto de vista da investigação e 

da teorização acadêmica. Para isso, definiu-se a elaboração de um conjunto de cinco 

obras que reunirão reflexões e práticas conduzidas pelos formadores, coordenadores, 

supervisores e orientadores de estudo que participaram das atividades de formações. 

Cabe destacar que esta atividade está sendo realizada em conjunto com o grupo de pes-

quisadores do projeto de pesquisa “Obeduc-Pacto: formação de professores e melhoria 

dos índices de leitura e escrita no ciclo de alfabetização”, coordenado pela professora 

Marta Nörnberg.

Minha participação como bolsista de extensão iniciou em outubro de 2017, através 

de uma seleção entre alunos do curso de graduação em pedagogia do qual sou aluna 

do nono semestre. As atividades da bolsa consistiu em realizar a organização e revisão 

de 10 textos que compõe o volume 2. Este volume compila textos que versam sobre o 

trabalho de formação desenvolvido pelos coordenadores, formadores e supervisores 

do PNAIC-UFPEL. Os textos abordam sobre os conteúdos trabalhados, as estratégias 

didáticas desenvolvidas, os processos de planejamento e avaliação das aprendizagens, 

a importância da formação continuada e do registro do trabalho pedagógico.
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2. DESENVOLVIMENTO

A proposta, conforme referida, envolve a produção de uma coleção que conterá 

cinco volumes. São eles: As concepções sobre alfabetização e numeramento - Volume 

1; O planejamento e a prática do registro em contexto de formação continuada - Volume 

2; Práticas de formação e de ensino no ciclo de alfabetização - Volume 3; Ação peda-

gógica no ciclo de alfabetização – volume 4; Gestão pedagógica e formação no ciclo de 

alfabetização – volume 5. 

Quando iniciei minhas atividades, o volume 3 já estava concluído. Já os volumes 

1 e 2 se encontravam em processos de elaboração e revisão. Assim, iniciei o trabalho 

de revisão da formatação e a conferência da indicação bibliográfica dos volumes 2 e 1.

Cada volume possui uma estrutura básica: sumário, texto de apresentação do vo-

lume, duas ou mais seções que organizam os textos elaborados, seção final onde são 

apresentados os autores dos textos que compõe a obra. Iniciei o trabalho de revisão 

ordenando a seção sobre os autores. O trabalho de revisão consistia em pesquisar a 

formação acadêmica e a área de atuação de cada autor. Para este fim, utilizei como 

ferramenta de pesquisa a plataforma Carlos Chagas, onde busquei e analisei o Currí-

culo Lattes.

A segunta atividade consistiu na “leitura técnica” de cada texto. Durante a leitura, foi 

importante observar alguns aspectos dos textos, como: formatação do texto, modo de 

referenciar figuras, autores, gráficos e tabelas e indicação da bibliografia citada no texto 

nas referências. Para isso, a obra deveria seguir o modelo padrão estabelecido no volu-

me 3. Portanto, se houvesse formatação ou referenciação inadequadas era necessário 

adequá-las ao modelo determinado. Com relação à indicação de bibliografia, foi preciso 

verificar se todos os autores citados nos textos constavam nas referências. Quando 

alguma obra não estivesse listada nas referências, era preciso pesquisar a referência 

completa e inseri-la. Essa situação aconteceu em vários textos. Após o término desta 

revisão, os textos foram enviados para uma das organizadoras do livro, que fez a leitura 

final e o envio para editora. No momento, faço a organização e revisão do material que 

compõe o volume 1. Assim que as obras estiverem prontas, serão publicadas e disponi-

bilizadas de forma impressa e digital nos sites do programa PNAIC-UFPel e do projeto 

de pesquisa Obeduc-Pacto.
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3. RESULTADOS 

A produção dos livros tem uma grande relevância para o PNAIC-UFPel, visto que 

as obras reúnem um conjunto de produções que documentam de forma sistemática os 

conhecimentos produzidos e desenvolvidos durante a realização do programa, reunindo 

diferentes experiências vivenciadas pelos orientadores de estudo, formadores, coorde-

nadores e supervisores de formação. É um material de grande relevância porque permite 

conhecer os processos de reflexão dos seus diferentes participantes.

Na sequência, destaco alguns excertos que apresentam algumas das temáticas que 

foram abordadas, sobretudo no volume 2, a fim de mostrar a abrangência de temáticas 

e propostas didáticas que foram realizadas para realizar o trabalho de formação continu-

ada no âmbito do PNAIC-UFPEL.

FERREIRA (2017), em seu texto, explica que o trabalho de formação continuada 

envolvia um conjunto de atividades formativas: leitura deleite, contrato didático, relato de 

práticas, mostra de trabalho, caderneta de metacognição, leitura e sistematização dos 

estudos, oficinas e o livro da vida. Destaco, aqui, duas estratégias que foram apresenta-

das por diferentes autores, neste volume 2: a elaboração do livro da vida e a escrita da 

caderneta de metacognição. Conforme FERREIRA (2017, p. 16) refere:

Na formação do PNAIC-UFPEL, a escrita do livro da vida consistiu num 

momento em que ao final de cada dia de trabalho a turma realizava uma 

avaliação do encontro. Para mobilizar a reflexão, sugeriu-se que inicias-

se por questões como: O que foi mais significativo no dia de hoje? Por 

quê? Como poderemos registrar? O registro no livro da vida poderia ser 

feito de forma coletiva ou por um representante da turma.

A proposta do livro da vida gerou incríveis produções entre os participantes. A sis-

tematização das atividades direcionava-os a refletir de forma coletiva, compartilhando 

conhecimentos e diferentes perspectivas sobre as atividades realizadas. Tal atividade 

estendeu-se para as salas de aulas dos docentes como forma de registro, reflexão e 

documentação do trabalho pedagógico.

A caderneta de metacognição foi outro instrumento formativo utilizado nos encontros 

de formação. De acordo com FERREIRA (2017, p. 9), consistia”[...] num pequeno cader-

no entregue às orientadoras de estudo no início das formações. Esse caderno era usado 

como instrumento de registro da reflexão sobre a formação docente”. Conforme a auto-

ra, essa atividade revelou o aprimoramento das docentes na medida que num primeiro 
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momento as escritas possuíam um caráter mais descritivo, mas, conforme elas foram 

sendo realizadas, ao longo dos encontros de formação, gradativamente passaram a se 

tornar mais reflexivas, produtivas e críticas, tornando o aprendizado mais significativo. 

Essas duas atividades formativas se destacaram por proporcionar aprendizagens atra-

vés da reflexão e da escrita reflexiva, cumprindo assim um dos princípios do programa.

Entendo que a elaboração deste segundo volume dará visibilidade ao processo de 

formação conduzido pelos responsáveis pela formação, afinal, a partir da documenta-

ção e publicação das reflexões feitas sobre o processo formativo realizado, se ofere-

cerá aos leitores uma contextualização sobre o PNAIC-UFPel e se demonstrará sobre 

a importância do programa na formação continuada dos professores alfabetizadores.

Os textos desta coleção também proporcionam aos leitores a compreensão sobre 

temáticas que envolvem o ciclo de alfabetização, como a discussão de alfabetização e 

letramento, a leitura literária no contexto escolar, o trabalho com a matemática, a prática 

de planejamento e registro, a formação do professor, o trabalho interdisciplinar, tornan-

do o conjunto de volumes um rico material de estudo para professores e acadêmicos, 

especialmente do curso de Pedagogia.

4. AVALIAÇÃO

Considero que a experiência como bolsista do projeto de extensão PNAIC-UFPel 

está garantido-me diferentes aprendizagens no que se refere à produção de textos, 

formatação e questões técnicas. Também tem me proporcionado reflexões sobre o pro-

cesso de (auto)formação, visto que na minha concepção cada estudante percorre tra-

jetórias distintas durante a formação acadêmica. A instituição oferece diversas oportu-

nidades de qualificação, como bolsas e grupos de pesquisa, extensão e ensino. Penso 

que quando essas oportunidades surgem, o estudante possui dois caminhos distintos: 

um deles é relizar as atividades tal como são orientadas; o outro, seguir as orientações 

olhando para as atividades de forma crítica e reflexiva, buscando o aperfeiçoamento 

e aprendizagem de novos conhecimentos. Assim, cada estudante torna sua trajetória 

acadêmica mais significativa.

Durante a leitura dos textos, pratiquei o exercício de refletir sobre os conteúdos, 

as práticas e metodologias descritas pelas autoras. Busquei conhecer as atividades 

desenvolvidas durante o programa, aprimorando conhecimentos sobre diferentes con-

ceitos apresentados. Durante a relaização das tarefas de leitura e revisão técnica dos 
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textos também procurei fazer deste momento um espaço de reflexão, para assim aper-

feiçoar meus conhecimentos, contribuindo para meu processo de formação docente.
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1. APRESENTAÇÃO

O Programa de extensão Rede Colabora da Universidade Federal de Pelotas 

(UFPEL) foi criado com o intuito de motivar e ampliar a prática das tecnologias digitais 

de informação e comunicação (TDIC) pelos professores da Rede Pública. O Programa 

iniciou em 2014 com financiamento do Proext, o que possibilitou a aquisição de equi-

pamentos para gravação e edição de vídeos e a contratação de bolsistas que organi-

zaram materiais didáticos dos primeiros cursos oferecidos. Em 2015, 2016 e 2017 as 

atividades foram prorrogadas como projeto, contando com o apoio da Pró-Reitoria de 

Extensão que disponibilizou um bolsista que acompanha as gravações, edita os vídeos 

e auxilia na preparação dos materiais didáticos.

O projeto oferece cursos de formação na área das Tecnologias Digitais de Informa-

ção e Comunicação (TDIC), na modalidade a distância, com a utilização do ambiente 

virtual de aprendizagem Moodle. O conteúdo dos cursos é apresentado na forma de 

vídeos tutoriais ensinando passo a passo como trabalhar com softwares.

Os cursos são oferecidos aos professores que atuam na Educação Básica da rede 

pública, pois as escolas possuem equipamentos e laboratórios de informática porém 

muitos docentes não se sentem preparados para utilizá-los com seus alunos no ensino 

e outras atividades da escola.

A divulgação dos cursos junto aos professores e escolas é feita por e-mail, redes 

sociais e também com ajuda da Secretaria Municipal de Educação (SMED),  5a Co-

ordenadoria Regional de Educação (5a CRE) e Núcleo de Tecnologias Educacionais 

(NTE) vinculado à 5a CRE.

Inicialmente o curso era oferecido a professores da região em torno de Pelotas, 

porém a partir da divulgação pelo site1  e pelas redes sociais, professores de todo Brasil 

tiveram conhecimento do curso e interesse em cursá-lo.

2. DESENVOLVIMENTO
1 wp.ufpel.edu.br/redecolabora
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Neste trabalho, apresenta-se o trabalho realizado com a turma 4 do curso de cria-

ção/edição de vídeo oferecido no segundo semestre de 2017, durante seis semana nos 

meses de outubro e novembro.

Foram realizados estudos sobre a área de ensino a distância por parte do bolsista 

do projeto Gabriel Munaro, que não tinha experiência na parte didática, pois vinha da 

área prática do audiovisual e animação, o que acabou agregando ganhos a ambos: ao 

bolsista por experienciar a área de ensino e ao curso pela experiência trazida pelo estu-

dante sobre linguagem digital e animação.

A metodologia de ensino do curso foi organizada de forma bem acessível. Toda se-

gunda-feira eram disponibilizadas as aulas da semana com conteúdos teóricos e exem-

plos, apresentados por meio de vídeos, além de tarefas propostas aos participantes. Es-

tes tinham até o domingo seguinte para assistir todos os materiais e realizar os exercícios 

programados. 

 Também foi criado um fórum geral, organizado de maneira que permitisse aos 

tutores e alunos comentar e discutir as atividades propostas. Eles podiam sugerir mu-

danças nas videoaulas, exercícios ou correções, com intuito de debate de cada situação 

em específico, possibilitando a integração entre os colegas e a resolução de problemas 

em coletivo. 

A participação é muito importante para o desenvolvimento dos alunos, promovendo 

mais autonomia e aprendizado, tendo em vista que o ensino a distancia requer interação 

entre os envolvidos, com cooperação em busca de metas em comum, construindo o 

respeito mútuo. Os alunos inclusos nesse projeto passam a se constituir como protago-

nistas do próprio aprendizado e conhecimento. 

 A Educação a Distância (EaD) é um viés possível na disseminação e construção 

do conhecimento, pois permite que o aluno assuma responsabilidade sobre seu futuro. 

(ALCIDÉLIA et al., 2008). Assumir essa responsabilidade é um processo fundamental 

como Moran, Masseto e Behrens (2014) expõem:

Ver o professor como parceiro idôneo de aprendizagem é mais fácil, 

porque esse padrão está mais próximo do tradicional, mas ver seus 

colegas como colaboradores para seu crescimento significa uma mu-

dança importante e fundamental de mentalidade no processo de apren-

dizagem. Essas interações (aluno professor aluno) conferem um pleno 

sentido à corresponsabilidade no processo de aprendizagem (p.150). 

Para obter o certificado do curso, era necessário que pelo menos 70% das tarefas 



175

fossem realizadas e também a elaboração de um vídeo final sobre a escola em que o 

professor participante do curso atua.

 

3. RESULTADOS

A seguir apresenta-se os dados referentes a turma do curso de criação/edição de 

vídeos realizado no segundo semestre de 2017, analisada neste trabalho. A turma teve 

98 inscritos assim distribuídos: 36 professores de escolas estaduais, 8 de institutos fe-

derais de Educação e 54 da rede municipal de ensino. Estes professores são oriundos 

de diversas regiões do Brasil, como pode-se observar na Figura 1.

Figura 1: Quadro com a região de origem dos inscritos
Região do Brasil Número inscritos

Norte 1
Nordeste 30

Centro-oeste 4
Sudeste 16

Sul 47

Fonte: dados do Projeto Rede Colabora

 Embora a modalidade a distância favoreça aos professores da Educação Básica 

que não têm muito tempo disponível, a evasão é alta. A cada edição do curso é feita 

uma avaliação em que os participantes oferecem sugestões para melhorar o curso e 

seus conteúdos, mas a evasão permanece.

A Figura 2 apresenta os números de professores da Educação Básica participan-

tes das turmas realizadas do curso de criação/edição de vídeos deste projeto.

Figura 2:  Evasão nas turmas oferecidas do curso criação/edição de vídeos
Período Turma Inscritos Concluintes % conclusão

2015/2 1 57 8 14%
2016/1 2 53 11 20%
2016/2 3 88 14 16%
2017/2 4 98 12 12%

Fonte: dados do Projeto Rede Colabora

Pode-se observar que em todas as turmas a evasão foi alta, e que os números de 
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cocluintes nas turmas 1, 2, 3 e 4  foram respectivamente 14%, 20%,  16% e 12%.  Esses 

dados confirmam os resultados da pesquisa de Almeida (2008) que indica altos índices 

de evasão em cursos na modalidade a distância. 

Entre os principais motivos para a desistência estão o acúmulo de afazeres do tra-

balho, a falta de tempo ou interesse do aluno em participar do curso ou a dificuldade de 

se adaptar às metodologias apresentadas, conforme aponta o estudo da Associação 

Brasileira de Educação a Distância (ABED, 2016). 

É considerável também, a falta de experiência com as aulas a distância e com o uso 

dos programas de edição/criação como consequência da evasão, tendo em vista que,

 

é fundamental que o aluno não só domine as ferramentas tecnológicas, 

mas que se disponha a fazer uso delas e a tolerar alguns aspectos ine-

rentes a esta modalidade de ensino a distância, tal como a típica limita-

ção dos processos de interação professor aluno e aluno aluno (PALLOFF 

& PRATT, 2004 apud ALMEIDA ET AL., 2013).

 Procurando-se reduzir o número de evasões, optou-se por diminuir o tempo entre 

as aulas, propondo mais exercícios semanais, com tarefas mais direcionadas e específi-

cas, a fim de que o aluno tenha mais foco e interesse no curso. 

Também foi priorizado o engajamento do aluno às funções digitais apresentadas, 

afim de que se apropriem dos recursos que a internet oferece, incentivando maior auto-

nomia e interesse. 

Para Moran, Masetto e Behrens (2014) esse estímulo proporciona ao aluno acesso 

a uma quantidade imensurável de informação dentro e fora da universidade com uma 

infinidade de experiências multimídia que enriquecem o processo de aprendizagem. 

4. AVALIAÇÃO E CONCLUSÃO

Para o bolsista do projeto trabalhar como tutor/professor no curso para professores 

de Ensino Básico foi gratificante. Acompanhar a evolução de cada um aprendendo desde 

o mais básico nas primeiras aulas até a construção do vídeo final que é a junção de todo 

material de aprendizado do decorrer do curso é enriquecedor, pois nota-se a criatividade 

e assimilação individual do conteúdo. 

 É interessante observar, que o ensino a distância vem ganhando cada vez mais 
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espaço na educação brasileira segundo pesquisas feitas. Há pouco tempo atrás, esse 

método de ensino promissor era visto com receio pela maioria das pessoas, e hoje é 

tido como inovador e prático, pois as pessoas podem adaptar seus horários e participar 

conforme seu interesse, bastando ter acesso à internet.

 Na questão das desistências, temos em mente que nos dias de hoje, é uma situa-

ção comum e que levará algum tempo para ter seus números reduzidos, porém, estamos 

trabalhando com as estatísticas e opiniões dos alunos para poder continuar aprimorando 

o projeto a cada ano. Contudo, mesmo com as dificuldades, é recompensador fazer par-

te do aprendizado e contribuir com o conhecimento das tecnologias digitais e comunica-

tivas para esses professores, sem dúvida é uma conquista para a história da educação 

do nosso país.
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1. APRESENTAÇÃO

Em Pelotas, os registros arqueológicos remontam há pelo menos 2500 anos, dife-

rentemente do pensado genericamente, de que a ocupação da área onde se localiza 

atualmente a cidade, iniciou-se no período colonial. Por conta da invisibilizando deste 

passado indígena de longa duração se faz necessário uma ampla divulgação para a 

comunidade em geral do conhecimento arqueológico produzido na universidade. Nesse 

sentido, o projeto de extensão “Arqueologia, Educação Patrimonial e História Indígena 

em Pelotas”, desenvolvido pelo Laboratório de Ensino e Pesquisa em Antropologia e 

Arqueologia da Universidade Federal de Pelotas (LEPAARQ-UFPEL), desde 2011, visa 

promover uma aproximação da comunidade com o patrimônio cultural-histórico indíge-

na de Pelotas. As ações deste projeto ocorrem conjuntamente com instituições públi-

cas e privadas, sensibilizando assim diferentes esferas sociais e culturais. Praticando 

o preceito segundo HORTA (1999) de que; a educação patrimonial é um instrumento 

que possibilita ao indivíduo fazer a leitura do mundo que o rodeia, caracterizado por 

ser um “ processo” ativo de conhecimento, apropriação e valorização de sua herança 

cultural, capacitando-o para um melhor usufruto destes bens, e propiciando a geração 

e a produção de novos conhecimentos, num processo contínuo de criação cultural. Na 

interação com os nossos interlocutores ocorre uma troca de saberes que impulsiona 

a horizontalidade do conhecimento arqueológico, motivando tanto o público a procurar 

se aprofundar nos assuntos como os educadores/pesquisadores a fomentarem novas 

maneiras de melhorar a divulgação cientifica.
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2. DESENVOLVIMENTO

De acordo com HORTA (1999) a educação patrimonial deve ser desenvolvida atra-

vés de quatro eixos: Observação, exploração, registro e apropriação. Neste projeto, se-

guindo estas etapas, propusemos atividades e e que na primeira etapa, a observação, 

prioriza os estímulos sensoriais, por meio do uso de banners, expositores, ferramentas 

audiovisuais e da manipulação dos artefatos pelo toque. Em seguida os sujeitos fazem 

uso do registro das mais diversas formas, mas principalmente associando o que lhe é 

familiar às novas informações adquiridas, como se a interação com o conhecimento 

fomentasse a curiosidade e indagação sobre o tema. Com isso, a exploração do as-

sunto propicia questionamentos acerca do que está sendo discutido na relação entre os 

extensionistas e o público. Por fim, fazendo uso de esculturas com argila, massinha de 

modelar, pinturas, fotografias, desenhos e jogos, as pessoas apropriam-se das noções 

há pouco explanadas.

3. RESULTADOS 

Como resultados temos as ações educativas realizadas em parceria com o IFSUL-

-Canoas (Instituto Federal Sul-Rio-grandense), Museu de Ciências Naturais Carlos Rit-

ter, UNATI (Universidade Aberta à Terceira Idade) e em diferentes espaços pela cidade 

de Pelotas como escolas, o próprio espaço laboratorial do LEPAARQ , o Museu Carlos 

Ritter  e o Mercado Público, pudemos atingir em média 1500 pessoas, em 3 eventos, 

sendo a maioria do público crianças da rede pública de ensino fundamental.

Algumas ações do projeto merecem destaque e serão comentadas a seguir:

- Como parte da programação da Semana dos Povos indígenas 2016, ocorrido em 

Canoas-RS, os extensionistas do projeto realizaram uma palestra como tema “A arque-

ologia no Sul da Lagoa dos Patos” para um público diversificado, inclusive contou com 

a presença de lideranças indígenas, além disso houve a exposição de materiais arqueo-

lógicos da região de Pelotas que podiam ser manipulados pelas pessoas, o que rendeu 

duas experiências enriquecedoras: A primeira foi com um líder Pataxó que ao se deparar 

com o cachimbo guarani de 800 anos A.P (antes do presente) se admirou com a similari-

dade do cachimbo elaborado pelo seu sogro guarani, evidenciando assim uma possível 

continuidade material; A segunda com uma portadora de deficiência visual que ao tocar 

os artefatos soube descrevê-los com maestria fazendo notar assim a importância do 

manuseio da cultura material.
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- Entre os dias 7 a 18 de agosto de 2017, no Museu de Ciências Naturais Carlos Rit-

ter, ocorreu a exposição “Patrimônio e Meio Ambiente: Conhecendo a natureza a partir 

da Arqueologia e Educação”, neste evento destinados a escolas de Pelotas e região, o 

projeto abarcou um grande número de estudantes do ensino fundamental, totalizando 

mais de 1300 alunos. Nesta exposição foram realizadas palestras, visita guiada e a 

interação do público com os artefatos arqueológicos, envolvendo não apenas os exten-

sionistas como também voluntários. Com essas ações foi possível perceber o interesse 

das crianças acerca do que é a arqueologia e repensar seu passado.

4. AVALIAÇÃO

A arqueologia antes mesmo de centrar a sua produção de conhecimento apenas 

dentro da universidade, pode fazer uso do seu viés informativo e, também político, para 

refletir e fazer refletir sobre as histórias ainda não contadas sobre o passado. Bezerra 

(2013) evidencia a forma particular com que as comunidades podem lidar com os bens 

materiais, e como essas relações que as comunidades têm com essas coisas implicam 

a necessidade de se pensar sobre a lógica de construção de outras episteme. Des-

se modo, podendo vir a romper com as noções de preservação e educação patrimo-

nial apenas por fazê-lo, sem haver necessariamente um fluxo que possibilite uma rede 

contínua de novos significados e usos que as pessoas podem fazer destas histórias. 

Essa arqueologia em conjunto com as comunidades busca o gerenciamento plural dos 

seus bens culturais, dando lugar às mais diversas vozes na interpretação dessas coisas 

e buscando promover os diferentes entendimentos que essas pessoas possuem so-

bre seu passado. É nesse sentido que, Silva (2015) propõe que para uma arqueologia 

simétrica, a pesquisa comunitária precisa também promover a interação social entre 

pesquisadores e a comunidade, buscando recursos para beneficiar as comunidades 

locais e com isso, permitindo o acesso fácil à informação e aos vestígios arqueológicos 

encontrados.
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1. APRESENTAÇÃO

O objetivo primordial do Projeto de Extensão Novos Caminhos é proporcionar 

melhor qualidade de vida às pessoas com síndrome de Down (SD) através da inserção, 

qualificada, em atividades sociais que exijam práticas de leitura e escrita. Compartilhamos 

com FREIRE (1983) que “A leitura de mundo precede a leitura da palavra e a leitura 

desta implica a continuidade da leitura daquele.” 

A partir dessa ideia de Freire, nós professores-aprendizes do Projeto, fazemos a re-

lação entre Alfabetização - aqui entendida como o conhecimento do sistema alfabético, o 

domínio do processo de leitura e escrita de palavras, e o Letramento - “viver na condição 

ou estado de quem sabe ler e escrever” (SOARES, 1998), ou seja, utilizar esse conheci-

mento em sua vida diária, contribuindo para o entendimento do mundo. Nesse sentido, 

segundo a autora, Letramento diferencia-se de alfabetização, pois abarca o dado a in-

serção do indivíduo ou grupo alfabetizado no conjunto das práticas sociais de leitura, ao 

passo que a alfabetização restringe-se aos atos de codificação e decodificação de um 

código (SOARES, 1998). 

Almejamos, assim, não só alfabetizar, como também aprofundar a condição de le-

tramento de cada aluno do projeto. Uma ação não necessariamente anda junta com a 

outra, pois podemos ter alunos letrados, que participam de práticas letradas, mas que 

não estão alfabetizados. 

No projeto, além de proporcionarmos atividades de alfabetização, também ofere-

cemos práticas de letramento e de leitura de mundo, como a hora da leitura, a procura 

de produtos em catálogos, a orientação por mapas de ruas, consulta a manuais de ins-

talação, a discussão de temas como inclusão, maioridade penal, etc. Para a efetivação 

desse objetivo são oferecidas aos jovens atividades pedagógicas (leitura, escrita, conhe-

cimentos matemáticos, históricos e geográficos), oficinas de teatro e música. 
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O Projeto Novos Caminhos teve início em 2007 com apenas uma turma de alunos 

já alfabetizados. Em 2009 foi aberta uma nova turma para pessoas com deficiência e 

que não estavam alfabetizadas. Os resultados do desenvolvimento desse trabalho têm 

sido observados em diversos aspectos além dos pedagógicos. Obtivemos avanços es-

tágios de aquisição da escrita, no raciocínio lógico, na linguagem oral. Outro resultado, 

esse referido pela família dos jovens, é o fato de terem melhorado a autoestima, a au-

tonomia e a socialização.

2. DESENVOLVIMENTO

Como objetivo mais abrangente temos o desenvolvimento da qualidade de vida 

de pessoas com síndrome de Down e pessoas com deficiência, com o intuito de apri-

morar o convívio social e elevar a autoestima. Para que esse objetivo se concretize 

traçamos alguns específicos, como: inserir os alunos no mundo da escrita, seja através 

da alfabetização propriamente dita, seja através de oportunidades de reflexões sobre 

a escrita; desenvolvimento de cálculos; orientação espacial-geográfica, conhecimentos 

estes que julgamos colaborarem para a efetivação do objetivo maior. Neste trabalho 

relataremos a experiência nas duas turmas deste Projeto. 

População alvo 

Os participantes do projeto são jovens e adultos com Síndrome de Down e Defici-

ência Intelectual. A turma começou com 15 alunos, e hoje conta com 12 participantes. 

A maioria deles frequenta, também, outros projetos de extensão da Universidade, como 

o Projeto Carinho/ESEF.

Estrutura, carga horária, equipe

Os acadêmicos organizam-se, preferencialmente, em duplas, preparam o material, 

as atividades, submetem à sua coordenação e então desenvolvem as atividades pro-

postas. A cada dia é uma dupla de professores-aprendizes diferentes. 

As reuniões semanais para preparo de atividades, discussões sobre o percurso e 

avaliação do trabalho são de fundamental importância para o bom andamento das au-

las de forma que haja, assim, uma linha a ser seguida, uma continuidade. 

Atualmente são sete acadêmicas(os) do curso de Pedagogia, uma mestranda em 

Educação e um licenciado em Teatro, atuando como professores-aprendizes nesse 
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projeto de extensão que é realizado nas dependências da Faculdade de Educação. A 

equipe conta também com uma Psicopedagoga e uma coordenadora. Toda esta equipe 

reúne-se semanalmente para proposição de atividades, avaliação, planejamento e troca 

de experiências. 

Há duas turmas: uma de Alfabetização e outra, conhecida como Avançado, já alfa-

betizada. As aulas do Projeto acontecem três vezes na semana (nas segundas, quartas 

e sextas-feiras), das oito horas e trinta minutos até onze horas e trinta minutos.

3. RESULTADOS 

O Projeto sempre primou por elaborar um tema, projeto de ensino a ser aplicado com 

ambas as turmas para garantir a interação entre elas e também entre os professores-

aprendizes, sempre possibilitando o trabalho em conjunto. Exemplo, se o tema for 

“alimentação saudável”, a turma de Alfabetização se encarrega em investigar o universo 

letrado que envolve hábitos saudáveis com relação à alimentação e dessa forma, tentar 

compreender a significação do sentido atribuído a este meio, então apresentado. Já a 

turma do Avançado (cujos alunos já são alfabetizados), trabalha o mesmo tema, mas 

por outros meios, dedicando mais atenção à questão biológica, química do processo de 

alimentação; pesquisando e entendendo os benefícios de cada alimento e como eles 

reagem em nosso organismo, por exemplo. 

Cumpre ressaltar que, certo dia, os alunos da turma de Avançado, se reuniram e 

solicitaram à coordenadora do Projeto, que queriam ser preparados para realizar a prova 

do ENCCEJA (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adul-

tos), pois todos almejavam entrar em uma faculdade e concluí-la. Essa proposta foi en-

caminhada à reunião pedagógica semanal para ser discutida em grupo e, prontamente, 

foi foi aceita por toda a equipe. 

Um caso marcante que é válido ressaltar, foi a proposta para ambas as turmas, 

que como estavam trabalhando e discutindo o tema “Vida Saudável” nós, como profes-

sores-aprendizes, concordamos em focalizar nosso trabalho no interpretação, seja de 

imagens, vídeos, textos, pois notávamos muita dificuldade dos alunos nessa questão. 

Pensando nesse objetivo e no tema sendo trabalhado, concordamos em passar o filme 

“Wall-e” da Disney, pois ele atendia aos seguintes requisitos: abordava a questão de 

sustentabilidade, alimentação saudável, poluição e também por ser tratar de um filme de 

ação com poucas falas e dessa maneira aumentando a possibilidade de maior nivela-
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mento entre as turmas com a finalidade de explorar a capacidade de interpretação, no 

caso, do filme com os alunos. 

Em suma, essa atividade proporcionou-nos um retorno riquíssimo, pois alguns 

dos alunos que apresentavam muita dificuldade em interpretar pequenos vídeos ou até 

mesmo frases curtas oralizadas, surpreenderam-nos ao contarem e explicarem sobre 

o que se tratava o filme, qual a sua ideia principal e também respondiam a todos os 

questionamentos provocados por nós, professores-aprendizes, até mesmo se gabando 

em alguns momentos alegando que nossas provocações eram todas óbvias, ou seja, 

comprovou clareza na compreensão global do filme e inclusive se atentaram a muitos 

detalhes também e melhor ainda, não se contentaram com todas as informações apre-

sentadas no filme, ficaram intrigados, levantaram alguns questionamentos e passaram 

a questionar, problematizar algumas situações e, enfim, a nos provocar com algumas 

perguntas, dúvidas essas surgidas de reflexões advindas da real compreensão do filme 

em si.  

4. AVALIAÇÃO

A comunidade atendida participa do projeto de extensão dando sugestões, avalian-

do, colaborando. Os avanços alcançados pelos alunos vão além dos previstos pedago-

gicamente: envolvem questões de cidadania, autonomia, autoestima, alegria de viver e 

o sentimento de fazer parte. 

Há que se destacar ainda, os ganhos para os professores-aprendizes uma vez 

que são confrontados com situações desafiadoras em termos de processos de ensino-

-aprendizagem, tendo, assim, de pensar maneiras de mediar esse processo em busca 

da real aprendizagem. Além disso, os professores-aprendizes computam as horas mi-

nistradas no projeto na sua grade curricular como atividades complementares.
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1. APRESENTAÇÃO

Este texto relata uma proposta pedagógica desenvolvida na disciplina de Matemá-

tica que integra o estudo exploratório da dissertação de mestrado da autora. O objetivo 

da dissertação de mestrado é apontar possibilidades para o currículo da Matemática 

escolar valorizando a cultura dos estudantes e, para isso, pretende-se construir um 

projeto de ensino que aproxime os conceitos Matemáticos de suas práticas culturais. O 

desenvolvimento da proposta acontece em uma turma do 8ª ano do Ensino Fundamen-

tal em uma escola do município de Pelotas, analisando as potencialidades e limitações 

da utilização de projetos como estratégia didática. 

Segundo Machado (2016) projetar é uma ação essencialmente humana, já que 

nenhuma outra espécie conhecida possui a capacidade de projetar, de planejar algo. 

O autor aponta três características fundamentais de um projeto: referência ao futuro, 

abertura ao novo, ação a ser realizada pelo sujeito que a projeta. Um projeto, nessa 

perspectiva, é um conjunto de ações para alcançar um objetivo futuro. Como qualquer 

ação humana um projeto está sujeito a incertezas e imprevistos, não é fechado em si 

mesmo, pode ser modificado, transformado de acordo com a interação entre professo-

res e estudantes. Além disso, o projeto é coletivo, pertence a todos que estão envolvi-

dos, todos devem interagir, participar e decidir sobre os rumos.

O ensino através de projetos é uma alternativa para crescente descontextualização 

e fragmentação do saber, pois permite articular  saberes cotidianos e saberes científi-

cos, além de situar o estudante em uma situação problema que relaciona os conceitos 

na medida em que as ações são construídas por professores e pela turma (ARAÚJO, 

2014) . 

Conforme Knijnik (2012), a articulação dos saberes cotidianos com os conceitos 

escolares é uma maneira de valorizar a cultura dos sujeitos, possibilitando visibilizar 

práticas sociais, as quais muitas vezes ficam distantes do ambiente escolar. Com base, 
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nessas concepções foi planejada uma proposta pedagógica que pudesse contribuir para 

a aprendizagem de Matemática e aproximação com as práticas culturais dos estudantes. 

No contexto da turma de 8º ano em que está sendo desenvolvida a proposta descri-

ta nesse texto, muitos dos seus familiares são trabalhadores da construção civil. Logo, 

esse projeto aproxima-se da realidade dos estudantes permitindo aproximar a linguagem 

da Matemática escolar com a Matemática utilizada no canteiro de obras. 

2. DESENVOLVIMENTO

O projeto foi construído visando relacionar saberes cotidianos com conceitos da Ma-

temática escolar. Intitulado “Arquitetura Matemática”, o projeto tem por objetivo a cons-

trução de conceitos matemáticos por meio da elaboração da planta baixa de uma casa 

aproximando a realidade dos estudantes da aula de Matemática.

O projeto está sendo desenvolvido em uma turma de 8º ano de Ensino Fundamental 

em uma escola da rede municipal de ensino pela professora regente. A turma conta com 

24 estudantes na faixa etária de 13 a 16 anos e para o desenvolvimento da atividade os 

estudantes foram divididos em seis grupos.

Cada grupo ganhou inicialmente duas tarefas: escolher as medidas de um terreno 

para construir a residência; escolher as medidas para a construção. Após seguiram as 

seguintes tarefas: determinar as medidas da residência, determinar a área do terreno e 

da área construída, representação de quadriláteros em folha quadriculada, conversão 

das medidas iniciais em escala de desenho.  

Cada tarefa é organizada da seguinte maneira: apresentação e explicação da tarefa 

à turma; orientação individual ao grupo; resolução de exercícios do livro didático refe-

rentes aos conceitos estudados e realização de tarefas na plataforma Khan Academy, 

apresentação da produção do grupo à turma. 

3. RESULTADOS

As atividades desenvolvidas no 8º ano comtemplam conceitos de Medidas,  Grande-

zas e Geometria. Com relação às Medidas e às Grandezas, foram estudados conceitos 

de escala para transformar os valores de medida da construção idealizada pelos par-
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ticipantes  para uma planta baixa desenhada em papel quadriculado. Nesse aspecto, 

observou-se que os estudantes tinham fragilidade no tratamento com determinados 

conceitos, a maior parte dos estudantes não soube responder quantos centímetros ha-

via em um metro. 

Esse tipo de situação nos leva a questionar o ensino de Matemática. A relação 

metro centímetro é amplamente utilizada em nosso cotidiano: para medir altura, compri-

mentos, larguras, é uma conversão que pertence a aprendizagens de anos anteriores 

ao oitavo ano de escolarização. Possivelmente se esses conceitos fossem trabalhados 

em conjunto com situações pertencentes à realidade dos estudantes a proximidade 

entre a linguagem da matemática escolar e da matemática elaborada no cotidiano seria 

maior, o que poderia contribuir para a significação dos conceitos (KNIJNIK, 2012).

Uma das tarefas desenvolvidas pelos estudantes foi estabelecer as medidas do 

terreno no qual seria construída a residência. A maioria dos grupos optaram por de-

terminar duas medidas, frente e lado do terreno, representação esperada e usual para 

delimitar a grandeza de um terreno para construção de uma residência. 

Observamos nessa atividade que grande parte dos estudantes apresentou dificul-

dades em estimar as medida para o terreno e para a área construída. Esse fato sinaliza 

a importância de estimular o pensamento abstrato com referência à realidade nas aulas 

de Matemática, para que os conhecimentos matemáticos possam também ser úteis em 

situações reais. Para enfrentar essa dificuldade realizamos uma medida aproximada 

da sala de aula, facilitando a visualização dos estudantes da grandeza das medidas 

necessária para construir uma residência.

As tarefas desenvolvidas favoreceram o intercâmbio entre saberes cotidianos e 

escolares, pois utilizamos cenários a partir da realidade para planejar o projeto e a in-

tervenção didática. 

Tabela 1 - Medidas escolhidas pelos estudantes do 8ª ano
Medidas do terreno Medidas da área construída

Grupo 1 1 hectare 40m x 30m
Grupo 2 20m x 17m 15m x 10m
Grupo 3 20m x 15m 10m x 12m
Grupo 4 30m x 30m 20m x 25m
Grupo 5 30m x 40m 20m x 25m
Grupo 6 40m x 40m 20m x 20m

Fonte: Diário de classe da professora
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À parte da maioria, um grupo optou por medida de hectare para criar sua planta 

baixa. Essa situação oportunizou esclarecer a grandeza dessa medida de área, pro-

porcionando discussões em sala de aula. O hectare é uma grandeza  bastante utilizada 

na agricultura e pecuária, mas nem sempre é referência em sala de aula. O projeto, ao 

instigar a criação, possibilitou o surgimento de questões de interesse dos estudantes, 

consideramos esse um aspecto positivo da nossa intervenção didática, visto que uma 

das características do projeto é a participação dos estudantes e abertura para discus-

sões não previstas pelo professor (MACHADO, 2016).

Ademais, a construção da planta baixa oportunizou o uso de material manipulável 

como folha quadriculada e régua. Esses instrumentos podem constribuir para aprendi-

zagem em geometria, pois o estudante mobiliza outras formas de aprender, utilizando a 

criatividade e interação com o material. 

Figura 1 - Estudante construindo a planta baixa

 Fonte: a autora

Nessa etapa, muitos estudantes conversaram com familiares para pedir um auxílio 

para construir suas plantas baixas.  Nesse sentido, entendemos que o projeto conseguiu 

aproximação com o contexto de vida dos estudantes, já que houve a intervenção dos 

familiares em alguns projetos de seus filhos, seja na orientação para desenhar as plantas 

baixas ou na escolha pela dimensão do terreno fictício. 

4. AVALIAÇÃO

Esse texto pretende sinalizar potencialidades e limitações do uso de projetos como 

estratégia didática no ensino de Matemática. Percebemos o envolvimento dos estudan-
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tes nas atividades, e motivação para cumprir as etapas. Como orienta Machado (2016), 

um projeto deve ser construido e pensado por todos os integrantes, caso não houvesse 

interesse dos participantes pelo tema, provavelmente os resultados de aprendizagem 

seriam diferentes do que está sendo percebido.

Dentre as limitações, apontamos a dificuldade de organizar os estudantes para tra-

balhar de maneira ativa e em sala de aula. Alguns estudantes preferem abordagens em 

que sua participação é passiva e fica restrita a resolver exercícios e copiar modelos de 

resolução apresentados pelo professor. Nesse sentido, ainda é importante pensar ma-

neiras de motivar os participantes na realização das tarefas para construir as aprendiza-

gens necessárias e legitimando outras formas de ensinar Matemática. 
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1. APRESENTAÇÃO
 

O II Seminário Integrador do Obeduc-Pacto: Formação de professores, leitura e es-

crita no ciclo de alfabetização é coordenado por pesquisadoras e estudantes vinculadas 

ao Grupo de Estudos sobre Aquisição da Linguagem Escrita (GEALE). O evento é uma 

idealização do Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação 

da UFPel com apoio da Prefeitura de Pelotas, e financiado no âmbito do Observatório 

da Educação/CAPES. Tem por objetivo a socialização de atividades de formação, estu-

do e pesquisas que foram desenvolvidas no projeto Observatório da Educação/CAPES: 

Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa  (PNAIC)1 - formação continuada de 

professores e melhoria dos índices de leitura e escrita no ciclo de alfabetização (1º ao 

3º ano do ensino fundamental).

Em razão de ser um projeto vinculado à pesquisa científica no âmbito da Educação, 

em específico, acompanhando o processo de formação e as ações do programa PNAIC, 

o Seminário, como resultado final, busca cumprir sua função enquanto atividade capaz 

de produzir impactos tanto na formação interna dos próprios atuantes do projeto, quanto 

dos participantes do evento. Destinado a professores/as das redes de ensino, além de 

estudantes de graduação e pós-graduação, projeta-se que se fortaleça e intensifique as 

práticas formativas nas escolas-parceiras e demais escolas das redes de ensino de Pe-

lotas e região, bem como contribua para melhoria dos processos de ensino da escrita 

e da leitura no ciclo de alfabetização. Também, o evento é uma oportunidade a qual os/

as estudantes participantes, tanto do projeto, quanto do Seminário - predominantemen-

te cursos ligados à Educação, e, em específico, o curso de Pedagogia -, possam ter a 

possibilidade de discutir conceitos e acompanhar relatos de experiência sobre temas 

que permearam a formação, as práticas de ensino e a pesquisa.   

1 O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa é um programa que vem sendo delineado desde 2008 pelo 
Ministério da Educação, articulado pelo Governo Federal e governos estaduais e municipais que tem por objetivo 
a alfabetização de todas as crianças até os 8 anos de idade. Essa mobilização é feita por meio de materiais didáticos 
e formações continuadas com os professores, além da implementação de sistemas de monitoramento, gestão e 
avaliação (BRASIL, 2015)
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2. DESENVOLVIMENTO

 A idealização do II Seminário Integrador vem sendo realizada desde o final de 

2016 pela equipe de pesquisa do projeto Obeduc-Pacto. No segundo semestre de 2017, 

foi constituída uma comissão organizadora durante o seminário interno intitulado “Pes-

quisa e práticas em discussão” para distribuição de tarefas e atividades relativas ao 

trabalho do comitê de avaliação dos relatos de experiências. Ao delinear a proposta, a 

estrutura do evento se constituiu em: três momentos de palestras, ministradas por pes-

quisadores renomados no campo dos estudos sobre leitura e escrita nos anos iniciais, 

literatura e formação de professores; cinco seções denominados Painel de Pesquisas, 

no qual serão socializados os resultados das pesquisas desenvolvidas no âmbito do 

projeto Obeduc-Pacto; uma seção de Relatos de Experiências, na qual professores das 

redes de ensino poderão submeter resumo de uma prática de ensino desenvolvida, de 

acordo com eixos temáticos previamente deliberados.

 Os seis eixos para os quais os relatos podem ser submetidos são: Eixo 1: Práti-

cas de letramento na educação infantil e anos iniciais, o qual contempla práticas sociais 

de leitura e escrita desenvolvidos a partir da música, literatura, artes visuais e demais 

áreas do conhecimento; Eixo 2: Práticas de numeramento na educação infantil e anos 

iniciais, em que busca-se a abordagem de práticas pedagógicas envolvendo o uso de 

números e operações matemáticas escolares, como também outras matemáticas que 

têm sido incluídas no currículo escolar; Eixo 3: Ensino do sistema de escrita alfabética, 

o qual tem foco no desenvolvimento e exploração das especificidades, regularidades, 

irregularidades e estratégias didáticas no processo do ensino do sistema de escrita alfa-

bética; Eixo 4: Organização de projetos na escola, em que serão realizadas discussões e 

reflexões sobre projetos desenvolvidos no ambiente escolar na modalidade extraclasse 

em diferentes áreas de conhecimento, os quais objetivam o desenvolvimento das apren-

dizagens das crianças e professores envolvidos, a exemplo de programas de Educação 

Integral, Mais Educação, projetos interdisciplinares; Eixo 5: Organização do trabalho pe-

dagógico, o qual trata de trabalhos referentes ao planejamento de ensino enquanto ação 

pedagógica, processo de sistematização e organização das atividades e instrumento de 

reflexão do currículo escolar e contexto social; Eixo 6: Formação de professores em con-

texto escolar, que reúne experiências focadas na formação continuada de professores 

enquanto ação coletiva e processo contínuo, com o intuito de aprimoramento das ações 

pedagógicas e desenvolvimento profissional docente.  
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As submissões poderão ser feitas por professores das redes de ensino, bem como 

estudantes do curso de Pedagogia que concluíram sua experiência de estágio de do-

cência. A avaliação dos relatos será realizada por participantes do projeto Obeduc-Pac-

to. O resumo precisa apresentar uma proposta de intervenção pedagógica realizada 

nos anos iniciais ou educação infantil. GONÇALVES (2017) explica que pesquisas e 

práticas de intervenção tem como foco 

“produzir uma mudança e de resolver um problema específico, com 

um caráter aplicado, metodologicamente conduzido pelo princípio e 

necessidade do diálogo com os pares, na escola e na universidade, e 

cotejado pela teoria” (GONÇALVES, 2017, p. 33)
 

 Dessa maneira, o caminho do professor para transformação em professor-pes-

quisador busca incorporar e ressignificar suas práticas pedagógicas, para além do uso 

apenas da técnica. Assim, há uma legitimação do saber docente no âmbito da acade-

mia.

3. RESULTADOS
  

 O Obeduc-Pacto já promoveu eventos anteriores, como o Curso de Extensão 

Letramento Literário no Ciclo de Alfabetização, ministrado pelo Prof. Dr. Edgar Kirchof, 

o qual teve duração de maio de 2015 a março de 2016. O curso teve por objetivo o apro-

fundamento de conhecimentos teóricos e práticos sobre literatura infantil e literariedade, 

articulados ao processo de organização do trabalho pedagógico. Como conclusão e 

avaliação final, as cursistas, principalmente as participantes do projeto Obeduc-Pacto, 

apresentaram uma sequência didática, projeto didático ou oficina, o qual foi desenvolvi-

do com turmas pertencentes ao ciclo de alfabetização. O mesmo deveria envolver uma 

obra de literatura infantil que teria foco em atividades de leitura e escrita, também com 

a possibilidade de ampliação para demais áreas do conhecimento. O resultado dos 

trabalhos que foram subsidiados pelos projetos de intervenção e pesquisa foi publicado 

em dois fotolivros intitulados Narrativas Pedagógicas v.1 e v.2, sendo um realizado pe-

las professoras pertencentes às escolas-parceiras de Pelotas e outro de Porto Alegre. 

Além desses dois fotolivros, está sendo produzido um livro com relatos teorizados de 

práticas realizadas pelas bolsistas do projeto e estagiárias do curso de Pedagogia que 

participaram das ações de formação do projeto Obeduc-Pacto.
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Além disso, o II Seminário Integrador é uma extensão do primeiro, que foi realizado 

em junho de 2014, em conjunto, pelos Observatórios da Educação da UFPel: Obeduc-

-Pacto, Observatório da Educação do Campo e Observatório da Educação em Ensino 

de Ciências e Matemática. O evento citado promoveu a socialização dos trabalhos de 

pesquisa nos respectivos locais de trabalho. O projeto Obeduc-Pacto participou com 13 

trabalhos, no formato resumo expandido e banner, com apresentação oral. Ao todo, o 

evento contou com a participação de, em média, 80 participantes por turno.

Dessa maneira, devido à relevância acadêmica do primeiro e a progressão das pes-

quisas desenvolvidas no projeto, além da aproximação do seu período de encerramento 

da primeira fase, optou-se por promover a segunda edição do evento, a fim de que haja 

uma nova discussão a partir de um maior aprofundamento sobre as temáticas estuda-

das. Até o presente momento de escrita desse resumo, com três dias de divulgação, 

houveram 62 inscrições no evento, sendo a maioria das participantes professoras das 

redes básicas de ensino.

   

 

4. AVALIAÇÃO
  

 Por meio da socialização e discussão das pesquisas desenvolvidas e apresenta-

das no Seminário, idealiza-se que sejam expostas possibilidades investigativas a fim de 

uma maior qualificação do trabalho pedagógico conduzido tanto nas escolas-parceiras 

das redes de ensino, tanto pelos futuros pedagogos. Essa proposição vem ao encontro 

da orientação de transformação proposta pelo PNAIC, a qual identificou a necessidade 

de atendimento às exigências de melhoria no aprendizado dos alunos das escolas públi-

cas brasileiras. (BRASIL, 2015)

 Além disso, por meio dos Direitos de Aprendizagem no ciclo de alfabetização, o 

programa procura garantir que haja uma plena alfabetização das crianças que frequen-

tam do 1º ao 3º ano do ensino fundamental. Essa garantia é identificada enquanto um 

direito humano, 

“tendo o currículo e a organização em ciclo como possibilidades es-

colares de viabilização dos direitos das crianças de se apropriarem e 

construírem conhecimentos científicos e culturais, legados da tradição e 

do movimento de formação humana instituído por meio das práticas de 

escolarização” (PNAIC-UFPEL, 2016, p. 4)



196

Assim, confere-se a importância devida às ações do projeto, visto que o mesmo 

tem por objetivo investigar como esse processo vem sendo desenvolvido. Outrossim, 

entende-se a pesquisa, como apontado por Freiberger; Berbel (2010) como um novo 

pensar perante as concepções do papel do professor e as concepções de aprendizagem 

e ensino, o que induz a uma reflexão sobre as questões formativas dos docentes e sua 

atuação profissional.

     Como proposta em suas Hipóteses de Solução, Freiberger; Berbel (2010) argu-

menta sobre a socialização dos resultados obtidos por meios de suas análises, mes-

mo princípio norteador da organização do Seminário. Além disso, uma outra hipóte-

se, referente ao estímulo dos professores na investigação dos problemas de ensino e 

aprendizagem, também é contemplada, já que a possibilidade de inscrição de relatos 

de experiência se delineia no sentido de partir para uma discussão e reflexão coletivas 

nos processos desempenhados pelo professor-pesquisador de sua própria prática pe-

dagógica. 

 Dessa forma, entende-se a realização do II Seminário Integrador como uma opor-

tunidade rica para a discussão de diferentes eixos de pesquisa que já vem sendo de-

senvolvidos há algum tempo no âmbito da formação de professores, sendo assim um 

espaço de debate e crescimento para aprimoramento das práticas pedagógicas no ciclo 

de alfabetização.
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1. INTRODUÇÃO

A formação dos hábitos alimentares é adquirida de modo gradual, principalmente 

durante a primeira infância.

De acordo com os princípios de uma alimentação saudável, todos os grupos de 

alimentos devem compor a dieta diária. A alimentação saudável deve fornecer água, 

carboidratos, proteínas, lipídios, vitaminas, fibras e minerais, os quais são insubstituíveis 

e indispensáveis ao bom funcionamento do organismo.

Desde a infância cada criança já adquire suas preferências alimentares, assim, a 

família precisa entender e estimular da melhor forma para que as crianças adquiram o 

hábito de uma alimentação saudável. No momento em que a criança sai de seu lar e co-

meça a conviver em creches, escolas e outros ambientes ela sofre influência de diversos 

modos, inclusive nos hábitos alimentares. Assim, a educação para a saúde deve se ini-

ciar nas idades da pré-escola (Educação Infantil) e escolar (Ensino Fundamental) devido 

a sua maior receptividade e capacidade de adoção de novos hábitos e, ainda, porque as 

crianças se tornam excelentes mensageiras e ativistas de suas famílias e comunidades 

(GOUVÊA, 1999).

Segundo Danelon et al. (2006) o ambiente escolar influencia a formação da perso-

nalidade e, consequentemente, nas suas preferências alimentares.

Os vegetais, como as hortaliças e frutas, possuem importância expressiva na nu-

trição humana, porque são as principais fontes de vitaminas, minerais e fibras. Os nu-

trientes fornecidos pelas hortaliças auxiliam na prevenção de algumas doenças, como 

obesidade, diabetes, osteoporose, entre outros (COELHO, 2007).
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Uma boa alimentação é aquela que mantém o organismo em estado de saúde, ou 

seja, com osso e dentes fortes, peso e estatura de acordo com o biótipo do indivíduo, 

boa disposição, resistência às enfermidades, vontade de trabalhar e divertir-se, para isso 

se faz necessária uma dieta balanceada que contenha variados nutrientes com múltiplas 

funções (MONTEIRO e COSTA, 2004).

Para uma ingestão segura de vegetais, são necessários procedimentos corretos de 

higienização. Estes requerem (além da limpeza) uma etapa de sanitização, normalmen-

te negligenciada ou executada incorretamente – geralmente por desconhecimento do 

consumidor. Em função disto, a segurança dos alimentos tem sido amplamente discuti-

da, dado o crescente número de surtos de doenças. Para minimizar esses problemas, 

têm-se desenvolvido as “Boas Práticas de Fabricação/Manipulação”, envolvendo formas 

corretas de higienização e sanitização (BASTOS, 2006).

Desta forma, o presente trabalho objetivou estimular os estudantes de ensino fun-

damental para o consumo de frutas e hortaliças, orientando para que apliquem correta-

mente as técnicas de higienização, e incentivá-los a disseminar junto a seus familiares 

os conhecimentos adquiridos.

2. METODOLOGIA

Primeiramente, realizou-se uma revisão bibliográfica a cerca do tema do projeto a 

fim de elaborar um material teórico a ser utilizado na realização de cursos para alunos 

do ensino fundamental de escolas da rede pública. Após, o material de apoio aos cursos 

foi elaborado. Na sequência, a escola escolhida foi contatada para o agendamento e 

realização destas oficinas.

Na etapa de execução, ministrou-se cursos para os alunos do 4º e 5º ano, na Escola 

Municipal Pelotense, localizada na Rua Marcílio Dias, 1523 – Centro Pelotas - RS. Neste 

trabalho serão descritas as atividades teóricas desenvolvidas junto a turma do 5º anos 

do ensino fundamental. 

O curso abordou os seguintes assuntos: Importância nutricional de frutas e hortali-

ças; Formas corretas de higienização destes vegetais e dos utensílios/equipamentos uti-

lizados no preparo, como por exemplo, como higienizar corretamente e com qual tipo de 

produto as mãos, os alimentos, algumas técnicas de sanitização que cabiam a idade dos 

alunos, a importância da sanitização, os utensílios que serão utilizados para o material; 

Alterações que ocorrem nos vegetais; Técnicas de preparo de vegetais na forma fresca 

que garantam maior vida útil.
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Os temas sobre técnicas de higienização e sanitização, intoxicação alimentar, a 

importância das vitaminas que contém nas frutas e hortaliças foram abordados pelos 

alunos e professores integrantes do projeto e com apoio de recursos audiovisuais. 

Foram também realizadas brincadeiras com os alunos, a fim de motivá-los a par-

ticipar mais ativamente. No primeiro encontro, após a exposição do conteúdo teórico, 

fez-se uma atividade em que diversas frutas estavam dentro de caixas fechadas e atra-

vés do tato era preciso identificá-las. Como premiação foram distribuídas bergamotas. 

No segundo encontro, foram utilizadas embalagens de vidro forradas, para que não se 

observasse o conteúdo, ainda as crianças foram vendadas, sendo solicitado que chei-

rassem e procurassem identificar qual era a fruta somente pelo olfato (Figura 2).

Ao final das atividades aplicou-se um questionário aos participantes com o propósi-

to de obter informações sobre a qualidade do curso. O questionário era composto por 7 

perguntas (1 à 7), sendo 1 - O que você achou conteúdo tratado?; 2 - O que você achou 

dos apresentadores?; 3 - Em que nível foram as novidades?; 4 - Como foi para entender 

o assunto?; 5 - As brincadeiras realizadas envolvendo o olfato e o tato para descobrir 

as frutas motivaram sua curiosidade de conhecer/provar novas frutas?; 6 - O que você 

acharia se tivessem mais cursos como este?; 7 - Quanto você acha que pode colocar 

em prática do que você aprendeu? Como opções de respostas, os alunos dispunham 

de uma escala com expressões faciais, com níveis de respostas de 1 a 5, sendo o valor 

1 - Muito ruim; 2 - Ruim; 3 - Mais ou menos; 4 - Bom; 5 - Ótimo, segundo o que está 

mostrado na Figura 1.

Figura 1 – Escala facial utilizada para avaliação do curso pelos.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A atividade foi realizada na sala de aula da Escola Municipal Pelotense, no qual 

estavam presentes os alunos do 5º ano (Figura 2). 
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 Figura 2 – Atividades com a turma do 5º ano do ensino fundamental no colégio Pelotense.

No questionário aplicado, 65% responderam que acharam o curso ótimo pergunta 1 

e somente 4,30% acharam mais ou menos (Figura 3). 

 Figura 3 – Dados obtidos no questionário aplicado aos alunos.

1 - O que você achou conteúdo tratado?; 2 - O que você achou dos apresentadores?; 3 - Em que 

nível foram as novidades?; 4 - Como foi para entender o assunto?; 5 - As brincadeiras realizadas 

envolvendo o olfato e o tato para descobrir as frutas motivaram sua curiosidade de conhecer/pro-

var novas frutas?; 6 - O que você acharia se tivessem mais cursos como este?; 7 - Quanto você acha 

que pode colocar em prática do que você aprendeu?
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Ainda, 91% considerou os apresentadores do curso ótimos (questão 2) e 69% con-

siderou como bom nível de novidades apresentadas (questão 3), porém, cerca de 35% 

expressou que teve alguma dificuldade para entender o assunto, indicando a resposta 

mais ou menos na questão 4. Em relação as brincadeiras realizadas, envolvendo o tato 

e olfato, aproximadamente 96% das respostas das crianças foram entre as descrições 

ótimas ou boas (questão 5). Por fim, 87% respondeu que gostaria que houvessem mais 

cursos como o que foi ministrado  (pergunta 6), entretanto, cerca de 22% expressou que 

só colocaria em prática algumas coisas do que aprendeu (pergunta 7).

Conforme pode-se notar nos resultados obtidos, o curso ministrado apresentou 

boa aceitação pelos alunos. De um modo geral, as barras de considerações positivas 

(bordô e rosa) sobressaem-se das demais em todas as perguntas.

Adicionalmente, analisando a repercussão na turma e o objeto de estudo, acredi-

ta-se que houve sucesso nas ações, pois, durante o curso houve poucas crianças dis-

persas, a maioria demonstrou interesse, assim, surgindo diversas perguntas e dúvidas. 

4. CONCLUSÕES

As atividades deste projeto de extensão permitem a disseminação do conhecimen-

to acadêmico para alunos do ensino fundamental da rede pública de ensino. Acredita-se 

que o estímulo foi positivo para os alunos do 5º ano fundamental do colégio Municipal 

Pelotense. Além disso, este projeto permite, aos discentes de graduação envolvidos, a 

troca de vivências com os estudantes do ensino fundamental e a prática de conteúdos 

trabalhados em aula.

Foi gratificante passar os conhecimentos adquiridos na graduação, em linguagem 

adequada para as crianças, propondo uma melhor alimentação e demonstrando a im-

portância da higienização e boas práticas dos alimentos, além de alertar sobre os ris-

cos das doenças e intoxicações alimentares.
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1. APRESENTAÇÃO

Diariamente nos deparamos com temas e assuntos importantes relacionados com a 

ciência e com a tecnologia, e somos convidados a opinar, avaliar e discutir publicamente 

tais assuntos, como por exemplo: a utilização de pesticidas, aumento do efeito estufa de-

vido a crescente emissão de dióxido de carbono, transgênicos, clonagem, construção de 

usinas nucleares, etc. Todos devem ser capazes de participar de tais discussões além de 

merecer compartilhar a emoção e a realização pessoal de poder compreender o mundo 

natural (GHENO & SILVA, 2007).

Para que um país esteja em condições de satisfazer as necessidades fundamen-

tais de sua população, o ensino das ciências e a tecnologia são de grande importância. 

Como parte dessa educação científica e tecnológica, os estudantes deveriam aprender a 

resolver problemas concretos e a satisfazer as necessidades da sociedade, utilizando as 

suas competências e conhecimentos. Hoje, mais do que nunca é necessário fomentar e 

difundir a alfabetização científica em todas as culturas e todos os setores da sociedade, 

a fim de melhorar a participação dos cidadãos e a tomada de decisão relativa à aplicação 

de novos conhecimentos (UNESCO e ICSU, 1999).

A alfabetização científica vai além da tentativa de incluir a utilização de um vocabu-

lário científico; alfabetizar cientificamente é enriquecer os termos utilizados com conteú-

dos, além de torná-los mais compreensíveis para a população. A esse respeito Cacha-

puz (2005), afirma que a alfabetização científica vai além de conceitos e procedimentos, 

deve-se estimular o estudante a desenvolver perspectivas da Ciência e da Tecnologia 

que vão desde a história das ideias científicas e a natureza da Ciência e Tecnologia até 

compreender o papel que estas exercem na vida dos cidadãos (GHENO & SILVA, 2007).

Deste modo, em 2010 foi iniciado o projeto de extensão denominado de “Mural 

G-Biotec”, que tem como objetivo realizar atividades integradas para popularização da 

ciência e divulgação científico-tecnológica, incorporando diferentes ações que difundem 
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avanços tecnológicos e inovações associados à Ciência e Biotecnologia, compartilhan-

do com a comunidade acadêmica e sociedade os principais acontecimentos na área 

Biotecnológica, dando ênfase para sua importância na sociedade e estimulando a in-

teração científico-tecnológica entre acadêmicos de diferentes cursos, pós-graduandos, 

setores produtivos juntamente com a comunidade escolar (FURHMANN et al, 2016).

Em vista disso, o objetivo do presente trabalho é relatar as atividades realizadas 

pelo projeto Mural G-Biotec que visam disseminar a ciência e tecnologia para a comu-

nidade durante  2017.

2. DESENVOLVIMENTO

As ações que são desenvolvidas pelo projeto foram preparadas e discutidas pelo 

grupo que é composto por estudantes da graduação, pós-graduação, professores e 

colaboradores em reuniões sistemáticas realizadas no Campus Capão do Leão da Uni-

versidade Federal de Pelotas na cidade de Capão do Leão/RS. 

Estas ações atendem as demandas regionais e promovem a integração de profes-

sores e alunos em prol da desmistificação de temáticas e compartilhamento do conhe-

cimento científico-tecnológico na comunidade. No decorrer das reuniões, solidificou-se 

quatro vertentes de ação, sendo respectivamente, criação e produção de um canal 

científico; Desenvolvimento do IV Desafio Mural G-Biotec; Elaboração do III Espaço 

Ciência; e o andamento da página do facebook do mural. 

3. RESULTADOS 

Ao longo dos últimos anos, tem-se observado um crescimento da Internet no Brasil 

e no mundo. Uma das atividades às quais os internautas mais se dedicam são as redes 

sociais virtuais ou sites de redes sociais (Social Network Sites – SNS). Os SNS permi-

tem a criação de uma rede de pessoas que interagem e se comunicam por ter alguma 

afinidade em comum, através de uma rede computacional (RECUERO, 2009). Tais afi-

nidades podem ser o local de trabalho, a instituição de ensino, a família ou interesses 

em comum. Como resultado das vertentes em ação podemos apontar as seguintes 

resultados:
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Segundo o Socialbakers (2017), o Brasil é o país que possui o segundo maior núme-

ro de usuários do Facebook, o maior SNS do mundo. Aproximadamente 28% dos brasi-

leiros (56 milhões) utilizam a plataforma. Com o crescimento explosivo de SNS como o 

Facebook, cresceu também o interesse das grandes empresas, que passaram a investir 

em ações de marketing digital para divulgar suas marcas. No caso das instituições ensi-

no, isso não é diferente.

Por esta razão o Mural, criou sua página no Facebook como uma ferramenta de 

divulgação, a qual pode ser medida pelo engajamento do público na página, que visa in-

duzir, instigar, convencer uma pessoa a se comprometer com assuntos atuais da ciência, 

ou seja, criar nela um pensamento crítico (CHAMUSCA; CARVALHAL, 2011). A página 

é impactada tanto pelo posicionamento em relação ao que a pessoa vivenciou, quanto 

também pelo posicionamento em relação aos fatos vivenciados por outras pessoas en-

volvidas (GONÇALVES, 2009).  Desta forma, a página até dia 30 de setembro de 2017 

contava com 1.902 curtidas, um alto engajamento para uma página nova e de um público 

tão restrito, ela é alimentada dia sim, dia não com informações da área da biotecnologia 

e de áreas correlatas.

Uma vez que a internet torna-se uma porta de entrada para o aprendizado dinâmico 

de diversos estudantes, diretos ou indiretos, a realização da criação e produção de um 

canal científico na rede YouTube exclusivamente focada em vídeos científicos curtos que 

visam transmitir de uma forma rápida e direta conceitos que são aplicados atualmente na 

ciência mundial, mostra-se outra importante ferramenta agregadora de conhecimento. 

Dado que atualmente, o Youtube é a maior videoteca existente no mundo, contendo 

extratos de filmes e trailers e umas incontáveis filmagens pessoais sobre os mais diver-

sos temas. Pesquisas apontam, inclusive, esta rede como a segunda mais utilizada para 

busca (a primeira é o Google). 

Por fim a realização de um evento presencial culmina em um ponto alto de todo o 

trabalho desenvolvido pelo grupo nas reuniões sistemáticas e nas postagens da mídia 

online.  Assim, a organização do IV Desafio e a divulgação do mesmo foi realizada em-

pregando-se o uso da mídia social do Mural G-Biotec e nos murais físicos presentes nos 

prédios da Universidade Federal de Pelotas nos meses que antecedem o III Espaço Ci-

ência, evento este que visa divulgar as propostas que foram enviadas pelos estudantes, 

professores e técnicos para as escolas parceiras e para a população em geral pelotense. 

O evento é muito mais do que o planejamento, a programação, a execução e o 

monitoramento de uma sequência de atividades destinadas a um público específico e 
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realizadas em local apropriado. O evento foi pensado como uma atividade acadêmica 

e social que gera uma série de benefícios para a sociedade, para a cidade promotora 

e para a comunidade. 

Tomando isto como verdade o III Espaço Ciência ocorrerá no Parque Tecnológico 

de Pelotas/RS no final do mês de outubro. Neste evento as 31 propostas recebidas pelo 

grupo do IV Desafio, são dispostas de forma que a população e os estudantes do nível 

básico das escolas parceiras: possam assistir às palestras a respeito de temas relacio-

nados à biotecnologia e a ciência, e também realizar oficinas e visitar a mostra.

 Deste modo, o III Espaço Ciência ocorrendo no Parque Tecnológico de Pelotas/

RS  durante a  XIV  Semana  Nacional da Ciência e Tecnologia encerra  o as atividades 

programadas para 2017 do Mural G-Biotec, mostrando assim a competência do traba-

lho até então executado ao longo dos anos pela equipe.

4. AVALIAÇÃO

Conclui-se com este trabalho a importância dos projetos realizados pelo Mural 

G-Biotec, uma vez que, observa-se uma crescente adesão dos estudantes de gradu-

ação e da população em geral as propostas divulgadas pelo Mural. Dessa maneira, 

a integração acadêmia-sociedade mostra-se um saldo positivo pois os cidadãos aqui 

em questão, entendem temas bem atuais e relevantes acarretando uma elucidação de 

temas até então tidos como mitos.
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1. INTRODUÇÃO

A publicação submetida ao I CEC de 2015 contemplava a análise quantitativa do 

perfil e dos índices de satisfação dos participantes inscritos nos 4 primeiros semestres 

do curso extensionista intitulado “Introdução ao Português Histórico” (LOPES NETO e 

BRAUNER, 2015). 

O presente trabalho tem por objetivo apresentar, por meio de outro recorte, uma 

análise igualmente quantitativa, porém referente aos 8 semestres dessa formação conti-

nuada, promovida pela Câmara de Extensão (CaExt) do Centro de Letras e Comunica-

ção (CLC) da Universidade Federal de Pelotas (UFPel).

Entre outubro de 2013 e agosto de 2017, o acadêmico Gilson Ramos Lopes Neto 

ministrou 97 aulas a 250 inscritos em 8 edições do curso de extensão universitária em 

questão, sob a orientação e coordenação da Profª Paula Branco de Araújo Brauner. 

Ao longo das 320 horas-aula, as formações têm visado proporcionar aos residentes 

de Pelotas e redondezas uma análise da língua de Camões sob um paradigma pancrô-

nico, i. e. discussões sobre os aspectos diacrônicos internos e externos da lusofonia em 

comparação com o seu variado panorama sincrônico.

Lamentavelmente, a fim de cumprir a lei n° 4.024 das Leis de Diretrizes e Bases 

da Educação (BRASIL, 1961), aspectos diacrônicos foram definitivamente abortados do 

currículo escolardes de 1961. Assim, os estudos vernáculos do latim e do português 

histórico foram impedidos de serem postos em perspectiva e estudados por crianças e 

adolescentes nos ensinos fundamental e médio.

Esse cenário de educação meramente tecnicista sensibilizou os autores deste re-

sumo e motivou-os a lançar, em 2013, a primeira edição dessa formação extensionista. 

Direcionada ao público adulto, o curso de “Introdução ao Português Histórico” tem pro-

posto atividades presenciais e à distância.Seu objetivo principal é fugir de um modelo 

monolítico, estanque, “morto” do ensino e da aprendizagem tradicional do latim, “uma 

língua viva do passado” (LIMA, 1995). Por conseguinte, os participantes são convidados 
1 O uso do gênero masculino foi adotado exclusivamente para facilitar a elaboração textual do resumo.
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a embarcar numa deslumbrante viagem de esclarecimentos, descobertas, questiona-

mentos e comparações não apenas do português com o latim, mas, também, dessas 

línguas com outros idiomas neolatinos. Relevantes transformações fonéticas, morfo-

lógicas, sintáticas, semânticas e pragmáticas e a correlação inter(intra)-linguística têm 

sido contempladas nas 8 edições do curso.

Apresenta-se, a seguir, a metodologia utilizada para colher os dados expostos nes-

te trabalho.

2. METODOLOGIA

Este trabalho versou sobre a apresentação dos dados quantitativos divididos em 

2 blocos: (i) descrição da formação e (ii) perfil dos participantes. Aquele apresenta: 

semestre do curso (através do código de controle exposto em ordem cronológica), perí-

odo, encontros, carga horária, local,data e horário; este aponta a quantidade de: inscri-

tos, discentes da UFPel, aprovados (i. e. inscritos que concluíram o curso), sondagens 

de satisfação respondidas, abandonos e justificativa de abandono respondida. 

Os dados da descrição da formação são oriundos do Descritivo do Curso, docu-

mento disponibilizado ao público pelo site2 do curso a cada semestre, a fim de centrali-

zar as informações fundamentais para a execução do projeto, como competências-alvo, 

datas, local e horário dos encontros, referências e link de acesso ao Guia de Bordo (i. 

e. plataforma do Google Docs pela qual os inscritos têm acesso aos textos e exercícios 

a serem impressos para cada encontro). 

Os dados do perfil dos participantes englobam suas informações pessoais, as suas 

expectativas quanto ao curso, o motivo dos abandonos e as impressões no que tange 

à formação como um todo. O presente trabalho se restringiu a apresentar quantitati-

vamente os dados dos 2 blocos acima mencionados, sendo expostos, numa ocasião 

vindoura, os dados analisados qualitativamente (e. g. sondagem de satisfação e expec-

tativa dos participantes). 

Os dados do perfil dos inscritos são colhidos em 4 momentos. O primeiro momento 

ocorre no ato do preenchimento do Formulário Online (criado via Google Forms) du-

rante o período de inscrições, contendo 10 perguntas: nome, CPF, data de nascimento, 

telefones, e-mails, CEP de residência, veículo de divulgação da formação (i. e. como 

ficou sabendo do curso), se é discente da UFPel (se sim, inscrito em qual curso) e 

comentários. No segundo momento, já em sala de aula, os participantes respondem 
2 http://ilph-caextufpel.blogspot.com.br/
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anonimamente à pergunta “Como você se vê no final desta formação? ”, buscando com-

parar esses dados do início da formação com a impressão deles após a finalização do 

curso finalizado. O terceiro momento de coleta ocorre na última aula de cada módulo, no 

qual os participantes presentes são convidados a responder a 1 questionário impresso: 

“Avaliação da formação pelos participantes” (sondagem que visa colher as impressões 

do curso no que concerne ao conteúdo, aos participantes e ao ministrante), preenchido 

de forma anônima. O quarto momento ocorre por meio digital (e-mail) na ocasião em 

que o ministrante identifica os inscritos que excederam o número de faltas permitidas 

por formação, de acordo com as diretrizes do Descritivo do Curso. Assim, o ministrante 

entra em contato com todos esses inscritos não frequentes pedindo que completem a 

Sondagem de Abandono (criada via Google Forms). Portanto, os relatos do segundo e 

quarto momentos de coleta de dados não foram contemplados neste resumo, tendo sido 

aqui expostos apenas a título descritivo do processo como um todo.

A seguir, são apresentados os dados quantitativos e as suas respectivas análises.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O Quadro 1 ilustra os dados colhidos dos Descritivos dos 8 semestres do curso de 

“Introdução ao Português Histórico”.

Quadro 1: Dados quantitativos extraídos dos Descritivos de Curso
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Formação Período Encontros Carga
Horária

Local Dia e 
horário

2013’02-01PORT’HIST’1 18.10.2013 – 
20.12.2013

9 encontros 40 h.a./mód. Salis Goulart Sextas-feiras 
9h – 11h30

2014’01-02PORT’HIST’1 24.04.2014 – 
31.07.2014

13 encontros 40 h.a./mód. Salis Goulart Quintas-feiras 
10h – 12h

2014’02-03PORT’HIST’1 04.09.2014 – 
20.11.2014

12 encontros 40 h.a./mód. Salis Goulart Quintas-feiras 
9h30 – 12h

2015’01-04PORT’HIST’1 07.04.2015 – 
07.07.2015

13 encontros 40 h.a./mód. Engenharia de 
Materiais

Terças-feiras 
19h20 – 21h20

2015’02-05PORT’HIST’1 15.09.2015 – 
08.12.2015

13 encontros 40 h.a./mód. Lyceu
Riograndense

Terças-feiras 
10h – 12h

2016’01-06PORT’HIST’1 06.04.2016 – 
29.06.2016

13 encontros 40 h.a./mód. Lyceu
Riograndense

Quartas-feiras 
19h – 21h

2016’02-07PORT’HIST’1 27.09.2016 – 
20.12.2016

12 encontros 40 h.a./mód. UFPel 
Campus Anglo

Terças-feiras 
19h – 21h

2017’01-08PORT’HIST’1 06.06.2017 – 
22.08.2017

12 encontros 40 h.a./mód. Salis Goulart Terças-feiras 
19h – 21h

8 edições do curso 8 semestres 97 encontros 320 horas - 
aula

4 locais Terças, quintas 
e sextas-feiras 

matutinas e 
noturnas

 Fonte: os autores (2017)

Observa-se, acima, que os cursos têm as seguintes médias e regularidades: quase 

3 meses de duração, 40 horas-aula por semestre, 12 encontros de 120 minutos de du-

ração cada, nenhum curso ministrado à tarde tampouco aos sábados e variabilidade do 

local de aula.  As 40 horas-aula são resultado da soma de aulas presenciais com ativi-

dades à distância (leituras dirigidas). A mudança do local de aula é resultado da restrita 

quantidade de salas de aula nas proximidades do centro de Pelotas e da inexistência 

de um local exclusivo para as aulas de extensão. Os movimentos grevistas dos servi-

dores e técnicos da UFPel, desencadeados em alguns semestres, não prejudicaram 

efetivamente a execução das atividades extensionistas. Nenhuma das edições ocorreu 

à tarde, tampouco aos sábados no intuito de acolher maior público tanto de não aca-

dêmicos quanto de acadêmicos, pressupondo que os interessados já estivessem pelas 

imediações do centro de Pelotas para cumprir suas atividades cotidianas.

Os resultados apresentados na Tabela 1 mostram um levantamento geral em nú-

meros, servindo como um “termômetro” da apreciação indireta das 8 edições do projeto 

de extensão.

Tabela 1: Dados quantitativos extraídos dos formulários online e das listas de presença
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Formação

2013’02-01PORT’HIST’1 33 25 2 6 18 19 15 2
2014’01-02PORT’HIST’1 21 17 3 1 7 6 14 2
2014’02-03PORT’HIST’1 25 16 7 2 12 12 13 1
2015’01-04PORT’HIST’1 36 13 14 7 11 9 25 7
2015’02-05PORT’HIST’1 25 22 0 2 8 8 14 3
2016’01-06PORT’HIST’1 41 23 0 18 9 9 32 10
2016’02-07PORT’HIST’1 22 13 0 9 6 6 16 3
2017’01-08PORT’HIST’1 47 33 0 14 18 17 29 8

8 edições do curso 250 162 26 59 89 86 158 36

Fonte: os autores (2017)

Apesar de não se tratarem de dados qualitativos, os números sugerem leituras sa-

tisfatórias acerca da formação extensionista à comunidade civil de Pelotas e redonde-

zas. O número de aprovados representa 35,6% do total de indivíduos que preencheram 

o formulário online “Candidaturas”, portanto não contabilizou os participantes assíduos 

que, por motivos diversos, tiveram de abandonar a formação. A taxa de abandono é ex-

pressiva: 63,2%, apesar desse cenário não ser diferente dos demais cursos de extensão 

do CLC. Dentre os 158 abandonos registrados, 22,8% justificaram o motivo da evasão 

da sala de aula. Apesar de esse ponto não ser contemplado neste resumo, o principal 

motivo de abandono concerne à falta de tempo (sobrecarga de atividades profissionais, 

acadêmicas e pessoais). A grande maioria dos inscritos são discentes da UFPel (64,8%). 

A massiva divulgação centralizada no site do CLC e da UFPel pode ser um reflexo de 

ainda haver mais participantes do meio acadêmico que do não acadêmico. Haveria ne-

cessidade de que a divulgação alcançasse a Prefeitura, as escolas e os colégios pelo-

tenses a fim incluir a sociedade civil nas atividades extensionistas da UFPel.

4. CONCLUSÕES
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Os dados apresentados neste resumo apontam que o curso extensionista “Introdu-

ção ao Português Histórico” tem alcançado o seu objetivo principal durante os 8semes-

tres: levar pesquisas e estudos científicos das origens da lusofonia para fora dos muros 

da universidade, aproximando a comunidade civil da produção acadêmica. 

Para que isso ocorra, as estratégias de divulgação merecem ser revistas para que 

o público não acadêmico tome ciência das atividades extensionistas e que acabe por 

retomar o hábito da sala de aula. 

Em paralelo, sondagens de satisfação, de expectativa e de abandono precisam 

ser adotadas pelas CaExt para atender, com o maior grau de excelência possível, às 

expectativas da sociedade civil, em consonância com o proposto em Lopes Neto e 

Brauner (2015).

Essa viagem às origens do portuguêshá de continuar por meio de outras edições 

dessa formação, proporcionando a construção do conhecimento a baixo custo e de 

qualidade para os residentes de Pelotas e redondezas.
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1. APRESENTAÇÃO

 Este trabalho tem como mote principal relacionar a fotografia como prática agu-

çadora do olhar reflexivo a atividades realizadas em diferentes escolas nas cidades de 

Pelotas e Rio Grande, integrando as ações do projeto de extensão “PhotoGraphein vai 

à Escola” (CA/UFPel). Tal projeto se insere no âmbito das ações de extensão do Photo-

Graphein – Núcleo de Pesquisa em Fotografia e Educação (UFPel/CNPq), sediado no 

Centro de Artes, da Universidade Federal de Pelotas, levando para a realidade escolar 

o resultado de pesquisas desenvolvidas no Núcleo. O “PhotoGraphein vai à Escola” 

também integra as ações do Programa Arte, Educação e Cidadania, da referida univer-

sidade, coordenado pela professora Nádia Senna.

Desde os primórdios da construção da câmara escura foram necessários séculos 

para que se descobrisse como fixar a imagem que a mesma produzia. Foram cerca de 

meia década de estudos para que Niepce e Daguerre, paralelamente, fizessem a incrível 

descoberta da fixação e a patenteassem (BENJAMIN, 1994). A invenção fotográfica já 

era esperada, e desde o momento da sua criação foi vista como uma representação fiel 

da realidade. Existe um consenso de que o processo fotográfico ‘presta as contas ao 

mundo com a maior fidelidade’, atribuindo-lhe uma credibilidade com um peso singular 

do real (DUBOIS, 1993).

O conceito de imagem foi se aprimorando, e diferentemente da pintura e do dese-

nho que podem ou não ser representativas do real, a fotografia é um vestígio da própria 

realidade (SONTAG, 2013). Sendo assim, as interpretações acerca da imagem fotográ-

fica são muito mais abrangentes e nos mostram que a fotografia é um registro de uma 

situação real sob o ponto de vista do fotógrafo. Sendo assim, consideramos importante 

evidenciar tais fatos e a partir disso realizar atividades que promovam a reflexão e a 

indagação, despertando nos escolares a dúvida investigativa acerca da realidade (re)

apresentada em imagens.



216

A proposta do projeto é a de entabular tais discussões resgatando práticas históri-

cas, assim como as da fotografia pinhóle e as da Arte Postal. Os conhecimentos rela-

cionados à Arte Postal permitem a reflexão crítica sobre o mundo, e a (re)descoberta do 

contexto social, político e histórico através de imagens que podem ser compartilhadas, 

inclusive, via postal. Quando adotadas, as práticas em Arte Postal expõem as modifica-

ções operadas pelos recursos tecnológicos e seus produtos nos hábitos cotidianos dos 

sujeitos em interação com o meio, sendo um tema que possibilita a aproximação das 

Artes Visuais de outras disciplinas e de seus conteúdos.

2. DESENVOLVIMENTO

Durante o segundo semestre de 2016, foram realizadas atividades nas escolas 

EMEF Peixoto Primo e EMEF Joaquim Nabuco, com foco na Arte Postal. E a opção por 

essa prática artística, se deve também ao fato das escolas envolvidas se situarem em 

diferentes contextos: a primeira localizada num bairro da periferia da cidade de Pelotas, 

urbana, e a outra no Balneário Cassino, em Rio Grande, na beira da praia.

Foram desenvolvidas aulas expositivas, saídas de campo e práticas que tinham 

como objetivo principal estimular o olhar fotográfico e a partir disso proporcionar aos 

estudantes a manifestação artística e crítica perante um recorte da realidade via foto-

grafia. Para Dubois, o ato fotográfico implica em um gesto, um recorte da própria rea-

lidade, pois “Ao cortar, a ato fotográfico faz passar para o outro lado (…) de um tempo 

evolutivo a um petrificado, do instante a perpetuação, do movimento a imobilidade, do 

mundo dos vivos ao reino dos mortos” (1993, p. 168).

Na Escola Joaquim Nabuco, junto com a professora Amanda Corrêa, foi proposta 

no primeiro encontro uma saída de campo para que os alunos fotografassem o entorno 

da escola. Os comentários dos próprios estudantes eram diversos, pois não queriam 

mostrar apenas o que era considerado ‘belo’, mas sim a realidade dos arredores de um 

local onde permanecem por muito tempo, e que mesmo assim, não estão acostumados 

a olhar com atenção (Figura 1).
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 Figura 1: Imagem capturada por estudante da EMEF Joaquim Nabuco, fotografia, 2016. 
Acervo do projeto.

Após a saída e impressão do material fotográfico, as imagens foram utilizadas para 

a confecção dos postais, que também receberam intervenções expressivas, conforme a 

vontade de cada um. Os alunos do Joaquim Nabuco estavam no quarto ano do ensino 

fundamental, mas demonstraram senso crítico e estético, evidenciando a poluição e o 

lixo ao redor da escola em suas produções fotográficas. Para o sucesso de tal atividade, 

foi fundamental discutir com eles sobre as próprias atitudes, as atitudes dos outros, e as 

respectivas consequências, e dessa forma integrar conhecimento à própria vida, melho-

rando a própria conduta (MORIN, 2003).

Segundo Marcos Reigota (1999, p. 65), o modelo da “American Way of Life”, adotado 

não só em países considerados desenvolvidos, é baseado no estilo de vida consumista, 

o qual faz com que sejam consumidas grandes quantidades de produtos perecíveis, des-

necessários, descartáveis a cada minuto. A problemática do consumismo abordada por 

Reigota está refletida nas imagens produzidas pelos estudantes, que evidenciam o lixo e 

as embalagens jogadas ao redor do ambiente escolar.

 Para os alunos da EMEF Peixoto Primo, a relação dos mesmos com a praia foi 

evidenciada nas produções fotográficas. Cabe destacar que essa é uma escola relati-

vamente pequena, entretanto, pode-se perceber que a garotada é mais crítica acerca 

dos fatos cotidianos, talvez pelo estímulo que recebem através de diferentes projetos 

que acontecem na escola. Além disso, a praia acabou sendo o mote reflexivo principal 

da disciplina de Artes conduzida pela professora Xênia Velloso, e as turmas passaram 

a vê-la de modo diferente, a partir de um olhar fotográfico, que problematiza questões 

ambientais pertinentes à comunidade rio-grandina (Figura 2).
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Figura 2: Imagem capturada por estudante da EMEF Peixoto Primo mostrando o barro 
presente na praia, fotografia, 2016. Acervo do Projeto

Com a suspensão do calendário acadêmico da Universidade Federal de Pelotas, 

em outubro de 2016, o projeto foi interrompido e retomado em abril de 2016, com o envio 

dos postais. E Através das atividades com Arte Postal os escolares das duas cidades 

foram colocados em contato, compartilhando percepções sobre seus contextos e dessa 

forma promovendo conhecimentos a partir de outras perspectivas.

3. RESULTADOS

Os resultados indicaram que o grupo ampliou o entendimento sobre como a socie-

dade se relaciona com as imagens que produz, transgredindo as percepções socialmen-

te consagradas e estabelecendo formas criativas de comunicação, como possibilidades 

de processos reflexivos, filosóficos e artísticos acerca da compreensão de nós mesmos 

e do mundo. A importância dessas práticas repousa na potencialidade oferecida para 

o desenvolvimento de múltiplas aprendizagens decorrentes da reflexão crítica sobre as 

próprias vivências, possibilitando a transformação do vivido em experiências formadoras 

para todos os envolvidos.

4. AVALIAÇÃO

O exercício de ler o mundo nas entrelinhas dos signos possibilitou aos participantes 

do projeto ver, observar, selecionar, descobrir, revelar e revelar-se, transgredindo os limi-
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tes da presença e da ausência, alargando a capacidade humana de simbolização. Com 

suas manifestações próprias perante a linguagem fotografica e o contato com a Arte 

Postal criou-se um suporte das subjetividades e manifestação dos imaginários. Não res-

trita a uma linguagem ou técnica artística, a confecção, distribuição e apresentação dos 

postais foi uma alternativa aos tradicionais meios de circulação e exposição de objetos 

artísticos. Além disso, o projeto proporcionou à maioria dos participantes a descoberta 

dos correios como mediador das comunicações, visto que os escolares costumam se 

comunicar através dos meios virtuais e de suas redes sociais.

Através das discussões e das atividades práticas foi possível desenvolver nas esco-

las reflexões teóricas e estéticas acerca das transformações ocorridas no mundo con-

temporâneo, devidas principalmente à difusão da tecnologia digital, que determinam no-

vos modos comunicacionais mediados pelo computador e a internet. Mais do que isso 

foi aberto um espaço para que problematizassem as suas relações particulares com as 

suas cidades, expondo as diferenças entre as vivências dos sujeitos e suas relações 

com o espaço urbano.
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1. APRESENTAÇÃO

O Grupo de Ação e Pesquisa em Educação Popular – GAPE, da Universidade 

Federal de Pelotas, faz parte do Programa de Educação Tutorial – PET, sendo ele 

Conexões de Saberes, tendo assim, bolsistas de várias áreas de atuação. O PET GAPE 

trabalha tendo como base os princípios da educação popular, na qual se acredita que 

o processo de transformação do ensino deve se dar na coletividade, de modo que 

comunidade e escola trabalhem juntas, valorizando e fomentando os saberes populares 

para construir uma escola enraizada com a cultura local e comprometida com a gestão 

democrática.

A parceria do GAPE com a Escola Municipal de Ensino Fundamental - EMEF Ma-

chado de Assis, localizada no município de Pelotas/RS, busca desenvolver um estudo 

sistemático em torno da relação entre a organização das ações e práticas pedagógi-

cas da escola e as questões próprias da Educação Popular, baseando-se no diálogo 

problematizador com os indivíduos, através dos conhecimentos sobre a sua realidade. 

Neste processo, cada um dos sujeitos e o coletivo se constroem como protagonistas 

de suas histórias. 

Neste sentido, o PET GAPE realiza ações de pesquisa, ensino e extensão através 

de uma parceria com a escola, onde realiza atividades que têm por objetivo contribuir 

com o desenvolvimento dos conteúdos curriculares e o resgate dos saberes de cada 

sujeito nas atividades de sala de aula. Para isto é construído gradativamente um rela-

cionamento próximo à escola parceira, através da integração do grupo em projetos, 

eventos, bem como participação em reuniões e acompanhamento de diversas ativida-

des. Essa postura efetiva um diálogo profundo e recíproco com a comunidade escolar. 

Deste modo, é possível compreender os limites que decorrem da falta de material didá-

tico apropriado à realidade do educando e aos conteúdos curriculares, além de outras 
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dificuldades enfrentadas. Esta aproximação e parceria estão integradas ao projeto de 

pesquisa do grupo “Educação Popular: um desafio à escola pública”.

O fato de o GAPE ser constituído por bolsistas de diferentes cursos de graduação, 

característica própria dos Grupos Conexões de Saberes, possibilita que este atue de for-

ma interdisciplinar, promovendo a integração de atividades pedagógicas com produções 

audiovisuais, por exemplo. Assim, a relevância desta proposta se expande para contri-

buir de forma interdisciplinar na construção e troca de saberes na formação acadêmica, 

e também para a qualificação dos processos escolares e integração com a comunidade 

e cultura local.

Desta forma, tanto o bolsista que está em processo de formação quanto todos aque-

les que compõem a escola parceira estão sendo beneficiados através de um processo 

colaborativo de intercâmbio de experiências. E neste sentido, também estará se efetivan-

do um trabalho de aproximação entre universidade e sociedade.

Partindo disso, o PET GAPE trabalhou em parceria com a Escola Machado de Assis 

para a realização de uma animação educativa e divertida que surgiu da decorrente ne-

cessidade de materiais didáticos que abordassem sobre a história de formação da cida-

de de Pelotas e sua cultura. Tendo em vista o conteúdo curricular e a necessidade de se 

trabalhar com aspectos históricos da cidade de Pelotas que estão presente no cotidiano 

escolar e ainda não são bem conhecidos, foi que surgiu a necessidade de se fomentar 

um processo educativo que levasse os educandos a compreensão da história da cidade 

de forma participativa, enraizada e que incitasse o sentimento de pertencimento.

2. DESENVOLVIMENTO

Primeiramente, se deu a aproximação do grupo com a escola e o conhecimento da 

realidade concreta da sua comunidade, pois o grupo segue os princípios da educação 

popular, que é uma prática pedagógica que enaltece os conhecimentos do povo e tra-

balha com base na realidade na qual a comunidade está inserida para a construção de 

uma escola cidadã e ativa.

[...] Trabalhar lucidamente em favor da escola pública, em favor da me-

lhoria de seus padrões de ensino, em defesa da dignidade dos docen-

tes, de sua formação permanente. Significa lutar pela educação popular, 

pela participação crescente das classes populares nos conselhos de 

comunidade, de bairro, de escola. Significa incentivar a mobilização e a 
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organização não apenas de sua própria categoria, mas dos trabalha-

dores em geral como condição fundamental da luta democrática com 

vistas à transformação necessária e urgente da sociedade brasileira 

(FREIRE, 2000, p. 50).

Logo, se mapeou os temas que seriam abordados, criando um roteiro de estudos 

sobre os prédios e casarões que eram relevantes no processo de aprendizado sobre a 

história de formação de Pelotas/RS.

Posteriormente, foi aberto o diálogo e criado um momento de discussão com os 

educandos para abordar questões sobre os espaços, fazendo-os pensar sobre “quais 

desses ambientes já conheciam”, “quais já haviam visitado”, “o que sabiam sobre a his-

tória de Pelotas”, “como estes prédios surgem e qual a sua importância na história da 

cidade”. A partir destas ações se percebeu que mesmo esses lugares estando diaria-

mente presentes na rotina de muitos, suas histórias muitas vezes eram desconhecidas 

para a maioria daquelas crianças ou as conheciam superficialmente. 

Colhidas estas informações, foram realizadas aulas passeio e visitas orientadas 

aos prédios e praça do centro histórico. O GAPE acompanhou a escola na realiza-

ção destas atividades no Centro Histórico Pelotense, que compreende principalmente 

a orla da Praça Coronel Pedro Osório, localizada no centro da cidade. Nela se encon-

tram os principais prédios que esbanjam beleza em seus projetos arquitetônicos e que 

constituem a história local, nos quais moraram barões, duques e importantes nomes 

da história brasileira. Foram visitas guiadas por pessoas que trabalhavam nos lugares 

demarcados e que verdadeiramente dominavam a história e o valor histórico daquele 

prédio para a formação da cidade de Pelotas.

De volta à sala de aula, os educandos foram orientados a relatar a experiência, 

apontando os momentos mais marcantes da visita, as histórias que lhes eram mais 

curiosas, as construções que mais lhes chamaram a atenção, e tudo mais que lembra-

vam sobre as aulas passeio, fazendo isso em forma escrita e através de ilustrações. 

Também foram organizadas na escola atividades para que os educandos pudessem ter 

elementos para sistematizarem os aprendizados decorrentes do Projeto Conhecendo 

Pelotas.

Feito isso, as educadoras reuniram esses materiais e, juntamente a bolsista de 

Cinema de Animação, Isabela Maria Santos Silva, planejaram uma forma de transmitir 

esses conteúdos de maneira dinâmica e simples, pois se trata de uma ação popular. 

Como afirma Peruzzo: “A comunicação popular foi também denominada de alternativa, 

participativa, horizontal, comunitária e dialógica, dependendo do lugar social e do tipo 
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de prática em questão. ” (PERUZZO, 2006, p. 2).

Surgiu, então, a proposta de criar uma animação a partir da experiência dos edu-

candos, para fins de registro dos aprendizados, de modo que estes contribuam com o 

desenvolvimento apropriado dos conteúdos curriculares, para que fossem entendidos de 

forma divertida e a partir de suas produções originais. 

3. RESULTADOS 

Na etapa de pré-produção do produto audiovisual, primeiramente foi estudada qual 

seria a melhor abordagem para efetivar o diálogo entre a criança e o conteúdo com o qual 

se quer transmitir. Optou-se então pela existência de um personagem que apresentaria 

as imagens dos prédios históricos por uma televisão, e conforme a animação progride, 

esse personagem conta um pouco das histórias daquele lugar.

Deste modo, foi feito um estudo sobre o design desse personagem, para que ele se 

enquadre na realidade vivida pelos educandos da escola e se aproxime ainda mais dos 

mesmos. Já que grande parte das crianças da EMEF Machado de Assis são negras, foi 

decidido que o personagem também teria tal particularidade, pois além de demonstrar 

diversidade, representatividade é um fator extremamente importante. Como a cidade 

de Pelotas é conhecida pelos seus doces, foi determinado que o personagem também 

pudesse aderir isso ao seu traje e, então, estaria fantasiado de brigadeiro, doce consa-

grado na cidade. Foi feito por fim um estudo de cenário e de traço, optando-se por um 

desenho cartunizado, de estética minimalista e simplificado, pois se trata de um produto 

destinado para crianças no qual o foco principal deve ser a apreensão do conteúdo. 

Enquanto esse conteúdo ia sendo produzido, como resultado ele também trouxe 

aprendizados, não somente para as crianças as quais o produto se destinava, mas tam-

bém para quem estava trabalhando nas pesquisas ou na elaboração da animação, apro-

ximando os bolsistas da realidade e da cultura pelotense e de sua comunidade. Somado 

a isto, a produção de um material próprio e apropriado potencializa o desejo da escola de 

produzir materiais didáticos de forma original, significativa, autônoma e criativa.

É importante ressaltar que, com o projeto finalizado, ele foi exibido para os alunos, 

pais, professores e funcionários, em uma pequena mostra de trabalhos, com o tema 

“Conhecendo Pelotas”, realizada para e pela escola. Nela foram apresentados os mate-

riais desenvolvidos ao longo do ano letivo dentro dessa temática, elaborados pelos edu-

candos de todas as idades, bem como os projetos parceiros, como a animação sobre 
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o Centro Histórico Pelotense, aqui apresentada, além de um produto audiovisual que 

apresenta as charqueadas, também desenvolvido pela equipe do PET GAPE.

Além disso, o trabalho foi também publicado e compartilhado em todas as platafor-

mas virtuais do PET GAPE, de forma que fique acessível à comunidade em geral, para 

que esse conteúdo possa ser difundido para mais pessoas, e não se limite ao âmbito 

escolar.

4. AVALIAÇÃO

Numa realidade onde as escolas atuam de maneira conteudista e padronizada, 

surgiu a necessidade de se trabalhar com materiais didáticos originais e alternativos, 

reafirmando ainda mais a necessidade e a importância desse trabalho. A EMEF Ma-

chado de Assis pôde, através da parceria e do contato próximo com o PET GAPE, 

elaborar um produto autêntico e diferenciado que suprisse essa carência, ressaltando a 

importância do diálogo entre a universidade e a comunidade, de modo que uma auxilie 

a outra, promovendo uma troca de saberes e também proporcionando aos educandos 

uma maneira prazerosa e contextualizada de aprender.

O presente trabalho colaborou dando aos bolsistas a oportunidade de colocar em 

prática seus aprendizados de graduação, sendo que todos, individualmente, puderam 

trabalhar em suas áreas de atuação, para promover um resultado coletivo. Deste modo 

as graduandas de pedagogia atuaram com a pesquisa, a de psicologia no sentido de 

encontrar métodos de abordagem, e a graduanda do cinema elaborando a animação 

como um todo.

Através da pesquisa aprofundada sobre o centro histórico pelotense, os bolsis-

tas puderam também se aproximar da cultura e tradição local, na qual os integrantes 

nativos tiveram enriquecido o seu conhecimento e os integrantes advindos de outras 

cidades puderam estar mais próximos e familiarizados com a cidade e suas histórias.

O GAPE guiado pelos princípios da educação popular soma seus projetos de pes-

quisa, ensino e extensão e efetiva a proposta de parceria com a escola pública, o que 

torna as experiências e resultados mais enriquecedores.
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1. APRESENTAÇÃO

O programa Universidade Aberta à Terceira Idade (UNATI) foi desenvolvido 

inicialmente na França na década de 1960, objetivando promover o direito humano 

fundamental do idoso à educação, apontado como uma necessidade da sociedade no 

momento do seu surgimento (CUNHA, MAIOLI, 2014). A reinserção do idoso na sociedade 

passa a ser uma forma de garantir seus direitos fundamentais, além de trabalhar com a 

velhice.

Este envelhecimento da população leva a sociedade à necessidade de 

mudança de paradigma de como entender a terceira idade e ampará-la. 

O idoso, que outrora era marginalizado ao ser entendido como ser inútil 

por uma sociedade capitalista que via nele um ser improdutivo e sem 

função [...], passa a ser visto como pessoa humana, que possui o direito 

de conviver em sociedade e envelhecer com dignidade e qualidade de 

vida. (CUNHA, MAIOLI, 2014, p. 3).

Segundo Inouye, Orlandi, Pavarini e Pedrazzani (2017) a exclusão social sofrida 

pelos idosos é responsável por muitos dos problemas patológicos dessa fase da vida 

reiterando a importância do acesso a UNATI as pessoas da terceira idade. 

 A Universidade Federal de Pelotas desenvolve o programa UNATI desde 2016, pri-

meiramente como um programa piloto, e em 2017 a UNATI é efetivada e consolidada no 

Conselho Coordenador do Ensino, da Pesquisa e da Extensão (COCEPE-UFPel), com o 

intuito de oportunizar a comunidade da cidade de Pelotas e cidades vizinhas, um espaço 

educacional, social e cultural. 
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Entender a percepção dos alunos do programa quanto a sua estrutura e funciona-

mento se faz necessária, pois uma avaliação diagnóstica favorece melhorias no mesmo. 

Deste modo, este estudo visa averiguar a opinião dos idosos matriculados e participan-

tes assíduos da Universidade Aberta à Terceira Idade da UFPel, no primeiro semestre de 

2017 quanto as aulas/disciplinas ofertadas, como tem se dado o convívio com os colegas 

e coletar sugestões e críticas sobre o programa.  

2. DESENVOLVIMENTO

Este estudo descritivo observacional (THOMAS, NELSON, 2002) foi realizado 

com todos os participantes do programa Universidade Aberta à Terceira Idade, da 

Universidade Federal de Pelotas (UNATI/UFPel), matriculados no primeiro semestre de 

2017 e distribuídos entre as três turmas existentes.

Todos os idosos foram convidados a participar do estudo, com o intuito de ouvir a 

opinião de todos os alunos da UNATI/UFPel. O estudo se desenvolveu no período de 11 

de Julho a 24 de Julho de 2017. O total da amostra foi de 53 indivíduos, sendo que não 

participaram da amostra somente os alunos que estavam matriculados e vieram a desis-

tir do programa ou faltaram nas aulas em que o questionário foi aplicado.

Foi utilizado um questionário de perguntas abertas e fechadas baseado em artigos 

sobre a UNATI e o funcionamento do programa em outras universidades (OLIVEIRA, 

OLIVEIRA, 2008; CACHIONI, 2012). Sendo assim, o instrumento de pesquisa averiguou 

os seguintes temas: a) Quando começou a frequentar as aulas da UNATI/UFPel?; b) 

O que você acha dos conteúdos abordados nas aulas do programa?; c) Como é o seu 

convívio com os outros alunos?; d) Como é o seu convívio com os professores?; e) Você 

pretende cursar outras aulas na UNATI em outros semestres?; f) Como você ficou sa-

bendo da UNATI/UFPel?; g) As aulas da UNATI interferiram na sua vida de forma positi-

va? Se sim, como?; h) Sugestões e/ou críticas do programa UNATI/UFPel. As perguntas 

fechadas foram analisadas quantitativamente, em valores absolutos e percentuais, e as 

perguntas abertas foram descritas na íntegra sendo agrupadas por semelhança de con-

teúdo.
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3. RESULTADOS

De acordo com os dados coletados a UNATI/UFPel no primeiro semestre de 2017 

possuía 75 alunos matriculados sendo que 53 destes participaram na amostra. Em re-

lação ao total da amostra 47 idosos (89%) eram mulheres e somente 6 (11%) homens. 

Quanto a idade dos mesmos, 19 idosos (36%) possuíam idade entre 60-65 anos; 15 

idosos (28%) de 66-70 anos; 8 (15%) entre 71-75 anos; 5 (10%) entre 76-80 anos e 6 

idosos (11%) com mais de 81 anos. 

Quando questionados sobre o ano de ingresso no programa UNATI/UFPel foi de-

tectado que 26 idosos iniciaram no corrente ano, sendo no semestre 2017.1, e 24 idosos 

ingressaram no ano de 2016, sendo 17 no semestre 2016.1 e 7 no semestre 2016.2.

Em relação a opinião dos idosos quanto aos conteúdos abordados nas disciplinas, 

foi possível observar que 38 idosos consideram os mesmos como “Ótimo”, e 12 como 

“Bom”, conforme Figura 1 abaixo. Os dados demonstram que os idosos estão gostando 

dos conteúdos desenvolvidos nas aulas.

Figura 1 - O que você acha dos conteúdos abordados?

Fonte: Questionário dos autores, 2017.

Os idosos afirmaram que o convívio com os colegas é “Bom” para 36% dos parti-

cipantes e 64% responderam que o convívio com os colegas é “Ótimo”. Já em relação 

ao convívio com os professores, 11 alunos responderam que o convívio é “Bom” e 41 

responderam ser “Ótimo”, apenas um aluno não respondeu a esta questão. Neste que-

sito, os dados demonstram que os idosos têm uma percepção muito positiva do conví-

vio com seus colegas de aula, assim como também do convívio com seus professores. 
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Sobre a pretensão de continuar a cursar outras aulas da UNATI/UFPel, 52 partici-

pantes responderam positivamente e somente um participante respondeu que não (con-

forme relatado em aula por este aluno, o mesmo estava pensando em viajar no segundo 

semestre e realizar outras atividades).

Ao serem questionados sobre como souberam das aulas do programa, a grande 

maioria soube pela internet (site da UFPel publicou nota de abertura de vagas e edital 

de inscrição), pelos filhos e pelo Diário Popular (jornal local que publicou notícia sobre a 

abertura de vagas para o programa), conforme Figura 2 abaixo.

Figura 2 - Como você ficou sabendo das aulas da UNATI?

Fonte: Questionário dos autores, 2017.

E ainda quando os idosos foram questionados se “As aulas da UNATI interferiram na 

sua vida de forma positiva? Se sim, como?” foram relatadas as seguintes falas:

• “Sim e muito. Saí do comodismo, aprendo cada vez mais, relacionamentos novos, 

novos conhecimentos no geral. Me sinto útil.” (Idoso 07)

• “Sim, pois a volta para a universidade é um dos meus objetivos depois de aposen-

tada.” (Idoso 13)

• “Muito positiva pois criei coragem para continuar me especializando em sociolo-

gia.” (Idoso 23)

• “A melhor coisa que fiz nos últimos anos. Convívio e interação grupal, ótimo.” (Ido-

so 38)

• “Sim, muito. Ficou muito mais divertida.” (Idoso 47)

• “Sim. Fiquei muito mais ativa.” (Idoso 50)
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Já no espaço para sugestões e/ou críticas, a maioria das respostas sinalizaram o 

aumento das aulas, ter mais vagas e dias por semana, e mais acessibilidade às pessoas 

com dificuldade de mobilidade.

4. AVALIAÇÃO

Sendo assim, este estudo possibilitou uma visão mais abrangente da percepção dos 

idosos participantes na UNATI/UFPel perante o programa onde foi associada a volta aos 

bancos acadêmicos a um acréscimo na qualidade de vida, sendo percebidos ganhos 

significativos desde o primeiro ano de intervenção. Através da reinserção na sociedade 

os indivíduos idosos se sentem realizados, úteis, capazes e importantes no meio em que 

estão inseridos. 
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1. APRESENTAÇÃO

 Este trabalho é o resultado do curso de extensão “O role playing game e o ima-

ginário do negro na literatura brasileira” que visou difundir o papel do negro na literatura 

brasileira, a sua representação, a sua contribuição e também uma pequena introdução 

à mitologia iorubá. É importante ressaltar que a cultura negra é, muitas vezes, deixada 

de lado nas escolas, sendo trabalhada apenas no dia da consciência negra: 20 de no-

vembro, por conta disso, foi pensada a execução deste curso. Vale frisar que a literatura 

foi usada aproveitando seu potencial, pois ela possui um caráter ficcional ou dramático, 

estando presente nas civilizações primitivas às avançadas, é uma produção artística 

recorrente em várias culturas (CANDIDO, 1995). Então a literatura demonstra ser um 

terreno propício para resgatar visões, padrões sociais, mitos e hierarquias de épocas 

estranhas da nossa, porém pertencentes à nossa história. 

Com o intuito de construir um diálogo entre jovens e textos literários, foi utilizado o 

RPG, pois além de ter explorado o lado lúdico do curso, explorou também o panteão 

iorubá o qual fica segregado nos rituais religiosos como escreve Franchini e Seganfredo 

(2009, p. 7): 

um fato claramente observável é o de que os deuses africanos conti-

nuam a estar em segundo plano na preferência dos aficionados pela 

mitologia, como se fossem deuses menores ou de pouca importância. 

(Basta observar, p. ex., os manuais de RPG – jogo virtual caracterizado 

pela apropriação maciça de elementos ficcionais oriundos da mitologia 

universal-, para verificarmos a quase total ausência dos deuses negros 

no panteão das divindades consideradas dignas de tomarem parte nos 

seus rocamboles interativos.
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 O RPG surgiu nos Estados Unidos na década de 70 do século passado com sua 

primeira versão chamada de Dungeons & Dragons (Masmorras e Dragões, em portu-

guês). E foi inspirado no jogo de tabuleiro WAR, porém com uma dinâmica peculiar, em 

que, diferentemente do jogo que o inspirou cuja o jogador controla um exército, no RPG 

o jogador controla apenas uma personagem, passa interpretá-la explorando suas fobias, 

habilidades e fraquezas.

 Outras idiossincrasias surgiram no jogo, como por exemplo o mestre responsável 

por narrar a história, dados de múltiplos lados, um enredo mais consistente e etc. O RPG 

possui um aspecto coletivo, o jogo tem característica colaborativa e interativa entre o 

grupo dos jogadores o que possui ecos da Teoria Histórico-cultural de Vygotsky.

2. DESENVOLVIMENTO

A metodologia utilizada foi o role playing game. A justificativa para essa modalida-

de de jogo é por ser algo artesanal e de fácil confecção, uma vez que o jogo de mesa 

necessita apenas de alguns materiais como: lápis, caneta, folhas de papel, fichas de 

personagens, dados de seis lados sendo de fácil acesso para todos. Além do mais, 

foi possível estabelecer o lado lúdico sem retirar a complexidade do texto literário, já 

que, como escreve (OURIQUE, 2015 p. 198) “O prazer provocado, as respostas dadas 

(muitas vezes ditadas de uma enganosa obscuridade, mas que apresentam de maneira 

quase sempre clara e direta) não possuem uma preocupação com o suposto amadureci-

mento do leitor”. Dessa forma, as obras eram lidas e, a partir disso, feitas interpretações 

voltadas à fomentar a criticidade dos participantes Foram realizados seis encontros/ses-

sões com dois grupos distintos, o grupo A e o grupo B, assim, realizou-se um encontro 

semanal para cada um. Ambos os grupos continham cinco participantes, totalizando dez 

inscritos, todos acadêmicos de diversos cursos, Ciências Sociais, Música, Engenharia 

de Produção, Letras, etc. Foram feitas sessões de jogos, em cada uma delas eram vistos 

um poema, um conto ou trechos de romances.

Para ambientar as cenas da aventura, foi criado um mundo chamado de Aiê - terra 

em iorubá. Neste mundo, todas as escolas literárias, como são conhecidas, acontecem 

simultaneamente, desse jeito, as personagens poderiam se deparar com um trovador 

declamando versos de Castro Alves e encontrar Brás Cubas nas ruas da cidade. Perso-

nagens da literatura brasileira também foram inseridas, como por exemplo o babalaô Didi 

do romance “Dona Flor e seus dois maridos”, de Jorge Amado, Pedro Mico, personagem 
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da peça do seu homônimo, de Antonio Callado. Essa forma de trabalhar o texto literário 

permitiu estabelecer uma intertextualidade e um diálogo entre as obras.

As obras eram permeadas na narrativa dessa forma, os integrantes ficaram imer-

sos no mundo e na obra, assim, fazia-se necessário a leitura delas, pois a não leitura 

poderia comprometer a fluidez da sessão. As decisões dos jogadores também depen-

dia da leitura pois, os desfechos das obras poderiam ser alterados completamente, 

como se trata de um RPG, isso estava permitido.

O primeiro encontro foi dedicado à criação das personagens que os participantes 

controlariam. No momento da criação, cada um escolheu um orixá, este por sua vez, 

atribuiu habilidades às personagens de acordo com os seus domínios, como por exem-

plo, a orixá Iansã concedia a capacidade de controlar os ventos, Xangô, orixá da justiça 

e dos raios, atribuía habilidades com os raios e assim por diante. Esta foi uma forma de 

se trabalhar a mitologia iorubá e fazer perceber que ela rica na criação de histórias para 

o entretenimento.

Ao final da sessão, era feita a análise e a interpretação das obras. Este momento 

dedicou-se a resgatar as obras vistas no encontro/sessão, então sempre se abria a dis-

cussão em grupo. Também eram vistas algumas características do movimento literário 

em que a obra pertencia, portanto era exposto o contexto de cada uma. 

3. RESULTADOS 

Ao decorrer do curso, percebeu-se que os participantes se interessaram pelas 

obras sugeridas. É fato que nem todos as liam, entretanto os que as leram guiavam 

o grupo, na medida em que iam reconhecendo os trechos permeados na narrativa do 

jogo. Os orixás protetores “acompanhavam” as personagens dos jogadores e eram 

muito úteis em combates. Os participantes não conheciam a mitologia, entretanto pos-

suíam distintas referências mitológicas, logo comparações foram estabelecidas alguns 

exemplos foram: Xangô e Thor, Exu e Hermes, Iemanjá e Poseidon. Ambos os grupos 

se mostraram interessados pela mitologia iorubá, reconhecendo o seu caráter místico e 

inspirador compatível com aventuras de RPG. 

Algumas obras eram sugeridas para casa e relida momentos antes da sessão co-

meçar. Esse momento era um espaço para a discussão, aqui os textos literários eram 

abordados analisando as interseções das obras, comparando suas similaridades e 

apontando suas diferenças, bem como foi frisado a representação do negro. Um dos 
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exercícios propostos foi estabelecer as diferenças e as semelhanças entre o negro que 

aparece em Castro Alves e o negro que aparece em Antonio Callado. Assim, os parti-

cipantes puderam expor suas reflexões. Percebeu-se que os participantes notaram as 

diferenças de representações do negro entre o romantismo e o modernismo. 

No primeiro, o negro era escravizado, estava em segundo plano e no segundo o ne-

gro virou o protagonista, o malandro do Rio de Janeiro, dessa forma, foi possível levantar 

hipóteses da causa e consequência já que, no primeiro momento, o negro foi marginali-

zado pela injustiça social do sistema escravocrata. 

Foi observado que as obras eram resgatadas nas discussões prévias do jogo, os 

participantes relembraram como as obras eram inseridas na narrativa e faziam comen-

tário a respeito delas, se haviam gostado, se determinada obra era importante para a 

formação enquanto sujeitos, qual a importância das obras na sociedade, etc. “O Navio 

Negreiro”, de Castro Alves, foi muito bem recebido pelos dois grupos, mesmo não fazen-

do parte da leitura dos jogadores, eles demonstraram interesse pelo poema, notou-se 

que o jogo de mesa contribuiu para isso, pois, além dos grupos se enxergarem inseridos 

na obra, os versos do escritor baiano foram vistos numa perspectiva de ação. O mesmo 

ocorreu com as outras obras permeadas na narrativa do jogo, algumas, é certo, cau-

saram a indignação dos grupos, como foi o caso dos versos de Gregório de Matos. Os 

sonetos de Gregório foram vistos para ambientar o período barroco da literatura brasilei-

ra. Através deles, foram expostas características do movimento e as ideias propagadas 

pelo autor. O soneto “Descrevo que era Realmente Naquele Tempo a Cidade da Bahia”, 

foi aproveitado o seu título e quando as personagens dos jogadores chegaram à Bahia, 

os versos foram lidos para descrever a Bahia. A leitura incomodou os dois grupos, pois 

no nono verso: “Muitos mulatos desavergonhados,” expõe a representação do negro em 

Gregório de Matos. Ninguém conhecia o poema, acharam ofensivo e então enxergaram 

como a representação do negro era negativa. Aqui foram comparados aquele soneto 

de Gregório e o poema de Jorge de Lima, “Olá! Negro”. Esse último, foi parte da voz do 

feiticeiro Ernesto - uma personagem da crônica “O Feiticeiro e o Deputado, de Lima Bar-

reto. Portanto foram apontadas as diferenças de vozes e de representações nas obras. 

Enquanto o primeiro possui um deboche para com os negros, o segundo se apresenta 

preocupado com a questão da escravidão, mesmo não fazendo parte da sua época, o 

autor parece dar voz ao negro. 

As duas turmas se mostraram mais interessadas pela obra do escritor modernista, 

três participantes pediram outras indicações de textos, foi notada a sedução das obras 

de Jorge de Lima através do jogo de mesa. Outra obra instigada à leitura foi “Memórias 
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Póstumas de Brás Cubas”, de Machado de Assis, então foi narrada uma cena do capí-

tulo “O Vergalho”. Um dos participantes já tinha lido o livro, logo ele teve a oportunidade 

de “conversar” com Brás Cubas. Para os demais participantes foi sugerido o livro e as-

sim, foram vistas as características do realismo. No blog institucional do professor João 

Ourique, foi criado um espaço virtual para os participantes comentarem e avaliarem o 

curso, segue abaixo uma das avaliações, disponível em: http://panoramaliteraturabrasi-

leira.blogspot.com.br: 

11 de junho de 2017 22:03

É realmente muito interessante a junção da literatura ao jogo de RPG, 

fa-se uma moldura da realidade, adaptada ao jogo e ligada, diretamen-

te, ao cenário das narrativas literárias. Ao ler os trechos indicados, per-

cebemos, durante o jogo, a presença dos personagens ou, também, 

de aspectos interligados ao seu caráter e/ou conduta. O jogo possibilita 

a alteração das narrativas (algumas com desfechos mais infelizes), tra-

zendo, assim, a magia do jogo e, ao mesmo tempo, a vontade de corri-

gir erros do passado que, hoje, soam como terríveis injustiças sociais. 

A convivência com o grupo também nos permite uma troca de experi-

ências interessantes e divertidas, por trás de cada personagem existe 

um jogador com diferentes vivências que transformam o jogo em uma 

narrativa excepcional. Foi, realmente, uma experiência única e mágica.

O espaço eletrônico serviu tanto para exposição de ideias dos grupos quanto para 

quem não participou pudesse acompanhar o andamento das atividades.

4. AVALIAÇÃO

Considerando a literatura como um dos bens incompressíveis, ela fica inerente ao 

direito humano (CANDIDO, 1995), portanto proporcionar espaços para estudá-la é fun-

damental tanto na educação básica quanto na universidade. Buscar nova metodologias 

é algo atrativo e dinâmico para o seu ensino, como foi o caso da metodologia deste 

curso. A comunidade acadêmica pareceu acatar a ideia os comentários espontâneos 

no blog são indicadores, uma vez que não estavam esperando por nota e assim foram 

estudados literatura e mitologia iorubá.
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1. APRESENTAÇÃO

A Universidade tem um papel importante na divulgação científica para que a popula-

ção adquira conhecimento sobre ciência e a reconheça presente em seu cotidiano. Uma 

das maneiras de ampliar esta função das universidades é realização de atividades de 

extensão para popularização da ciência.

A extensão é um dos três pilares das universidades públicas brasileiras, junto com o 

ensino e a pesquisa. Através dela, professores e estudantes podem desenvolver projetos 

que facilitem a interação universidade-sociedade e que, assim, promovam o conheci-

mento construído na esfera universitária. Em outras palavras, a quebra da máxima “Ci-

ência para a Ciência”, tendo como objetivo o compartilhamento do produto universitário 

para o benefício da sociedade como um todo.

O Projeto Vida de Inseto iniciou em 2013 e já foi apresentado para um publico de 

mais de mil pessoas de forma direta e indireta, nos municípios de abrangência da Univer-

sidade Federal de Pelotas como Pelotas, Jaguarão, Arroio Grande e Herval - região Sul 

do Rio Grande do Sul. O mesmo se caracteriza por ser polivalente, ou seja, ele pode ser 

aplicado para diversos níveis de ensino, diferentes faixas etárias, em escolas públicas ou 

privadas e tanto para discentes como para docentes e tem como objetivo divulgar conhe-

cimentos científicos, inicialmente através de uma abordagem de mitos e verdades sobre 

a classe Insecta, mas também são abordadas as características básicas (morfologia e 

anatomia), a diversidade, os motivos que tornaram os insetos um grupo bem sucedido, 

bem como curiosidades e sua importância econômica e de saúde pública. 

A temática “insetos” foi escolhida devido à facilidade que esse grupo apresenta em 

relação à coleta e identificação, assim como sua ampla variedade de formas e cores e 

tamanho reduzido, tornando-se, desse modo, um material prático atrativo para o ensino 

de Ciências (MATOS et al., 2009). 
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O Projeto Vida de Inseto tem como objetivo divulgar metodologias alternativas e 

materiais didáticos visando contribuir para a melhoria do ensino de Ciências e Biologia 

no Ensino Básico bem como divulgar o conhecimento científico iniciado na universidade 

e estende-lo aos professores e alunos do Ensino Básico através de oficinas, exposições 

ou minicursos. Neste trabalho iremos descrever mais uma das ações propostas como 

mostra cientifica na Semana da Ciência e Tecnologia.

2. DESENVOLVIMENTO

A metodologia a ser utilizada pelo projeto se divide em momentos, tendo uma abor-

dagem tanto prática quanto teórica. Primeiramente, os participantes trabalharão como 

“biólogos leigos”, usando apenas de seus conhecimentos prévios para classificar e dife-

renciar alguns insetos de outros artrópodes (crustáceos, miriápodes e aracnídeos) base-

ando-se na aparência. 

Essa prática será feita expondo modelos biológicos conservados tanto em álcool 

70% quanto na caixa entomológica. Os animais a serem utilizados são de conhecimento 

popular e tem seus nomes expostos na sua forma popular, por exemplo: mosca, car-

rapato, aranha, abelha, borboleta, escorpião, grilo, centopeia, tatuzinho-de jardim (ou 

tatu-bola), formiga, besouro e mariposa. Os participantes através de uma prancha com 

figuras reais assinalarão quais eles diriam ser insetos.

Após esta avaliação dos conhecimentos prévios, realizaremos uma atividade infor-

mativa de conceitos científicos e então voltaremos a transformar os participantes em 

taxonomistas, através da análise da caixa entomológica, porém agora tendo eles se 

apropriado do conhecimento sobre as características que identificam um inseto. Através 

de uma folha com desenhos para pintar (onde eles poderão levar para casa), eles no-

vamente analisarão espécimes, e colocarão em prática o conhecimento que adquiriram. 

Essa técnica visa contrastar o conhecimento popular (da primeira parte) com o conheci-

mento científico (mais rigoroso) fazendo com que busquem as características gerais do 

grupo Insecta nos espécimes expostos.

Na última parte será feita a correção de qualquer conceito que tenha ficado dúbio 

ou de alguma forma equivocado através de uma roda de conversa. Assim, apontam-se 

as características dos outros artrópodes definindo os grupos aos quais eles pertencem 

e respondem-se as curiosidades sobre o assunto.
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As oficinas serão ajustadas em função do público alvo desta atividade, adequan-

do-se a linguagem utilizada ao público alvo, a profundidade do conhecimento científico 

e a metodologia de abordagem.

3. RESULTADOS

Com essa metodologia, espera-se que público a ser atigido, consiga diferenciar 

um inseto de qualquer outra classe, além de poder mostrar em casa o que foi ensinado, 

através da folha com desenhos dos insetos que eles pintarão em aula. 

4. AVALIAÇÃO

A análise da efetividade da ação será realizada a partir de uma abordagem qualitativa 

referente aos relatos na roda de conversa ao final da exposição e pelo número de 

visitantes a mostra cientifica.
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1. APRESENTAÇÃO

Falar sobre gênero na escola, atualmente, tem se mostrado um problema, pois 

setores mais conservadores da sociedade vêm pressionando a escola para que ela não 

trate dessas temáticas com os alunos, tentando impedir que se discuta esse assunto em 

sala de aula. Acreditamos, no entanto, que tratar de questões de gênero, sexualidade e 

preconceito no ambiente escolar é um exercício de cidadania, bem como julgamos ser 

este um espaço propício para a promoção da igualdade, já que conta com uma grande 

diversidade entre seus alunos. Desse modo, abordar esse tema torna-se, também, uma 

forma de resistência, o que nos levou a pensar em um modo de trabalhar gênero e 

sexualidade, visando promover uma discussão sobre igualdade e preconceito. Além 

disso, os Temas Transversais  pontuam que: 

“O trabalho sobre relações de gênero tem como propósito combater re-

lações autoritárias, questionar a rigidez dos padrões de conduta esta-

belecidos para homens e mulheres e apontar para sua transformação. 

Desde muito cedo são transmitidos padrões de comportamento dife-

renciados para homens e mulheres. A flexibilização dos padrões visa a 

permitir a expressão de potencialidades existentes em cada ser humano 

e que são dificultadas pelos estereótipos de gênero. ” (Pg. 322)

Considerando isso, o presente trabalho tem como objetivo apresentar a oficina pro-

posta pela área de Letras do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 

– PIBID/UFPel relativa a questões de gênero ministradas no primeiro semestre de 2017, 

na Escola Nossa Senhora dos Navegantes – Pelotas/RS.
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2. DESENVOLVIMENTO

A oficina foi pensada de modo que os alunos tivessem um maior contato entre si 

durante a dinâmica. Tendo isso em conta, o grupo elaborou a atividade da seguinte 

forma: num primeiro momento, como momento inicial, os bolsistas solicitaram aos 

alunos que formassem duplas para, com uma música tocando, dançassem, interagindo 

com o seu par. Tinhamos como proposito observar se as duplas se formariam com o 

mesmo sexo ou em duplas mistas, para nossa surpresa as duplas se formaram das 

duas maneiras, tanto entre o mesmo sexo quanto mistas. Escolhemos “Vidinha de 

Balada”, da dupla Henrique e Juliano, em função de a considerarmos problemática 

devido ao seu conteúdo machista.Essa introdução mais lúdica consistia em as duplas, 

ao som da música escolhida, dançarem juntos, de forma direcionada pelos bolsistas. 

Esta direção se deu da seguinte forma: 

Na primeira etapa, a dupla deveria dançar lado a lado sem encostar no colega, em 

seguida deveria dançar de costas de forma que as mesmas encostassem, no proximo 

passo deveriam dançar de frente olhando nos olhos do companheiro e por fim, deve-

riam dançar encostando as testas.  Pensamos que essa forma mais lúdica poderia ser 

interessante para descontrair, tornando-se um elemento motivador para o debate pro-

posto a seguir. Além disso, gostariamos de ver a conduta e também a maneira como os 

alunos lidariam com esse espaço corporal de cada um. No segundo momento, então, 

projetamos algumas perguntas norteadoras para a discussão, tais como: “Você sabe o 

que é gênero?”, “Você sabe o que é preconceito?”, “Você sabe o que é sexualidade?”. 

Por meio dessas perguntas e fazendo um paralelo com a música, fomentamos um 

debate a cerca do tema. Solicitamos, então, ao fim da atividade, que os alunos produ-

zissem uma atividade escrita, englobando tudo que haviam aprendido durante a ativi-

dade e a utilidade da oficina em suas vidas, procurando que eles observassem como 

se sentiram com o debate a partir da atividade dinamica, e como teria sido se o debate 

tivesse ocorrido sem a introdução lúdica. 

3. RESULTADOS 

O resultado da atividade aplicada revelou-se uma surpresa, pois não se centrou na 

questão do gênero, nosso objetivo principal. Mesmo assim, consideramos que tivemos 

uma boa resposta no que se refere ao problema do preconceito, ainda que não o ligado 
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ao tema central da oficina. Assim, no começo, alguns alunos sentiram-se inibidos em 

relação à dança, porém outros, mais à vontade, realizaram a dinâmica de forma natural e 

divertida. No debate, a maioria dos alunos participou ativamente, sendo que muitos tive-

ram algo de concreto para comentar, ou seja, algo relativo à sua vivência. Muitos sabiam 

o que era sexualidade e gênero e participaram ativamente da discussão; No entanto, o 

tema mais discutido em sala de foi preconceito, sendo que o exemplo mais citado pelos 

alunos relaciona-se a marcas de roupas. 

Muitos comentaram que, muitas vezes, sofrem preconceito por não usar um tênis ou 

uma roupa de marca famosa. Compreendemos que eles, ao falarem sobre isso, busca-

ram compartilhar um problema comum ao grupo, abrindo espaço para um debate mais 

intenso e sério, já que esse é um assunto que não é tratado em sala de aula, ainda que 

seja um problema concreto para muitos alunos de escolas públicas, sobretudo aquelas 

que se situam em bairros mais humildes. Quando solicitamos a produção escrita foi 

basicamente isso que os alunos expressaram, relatando o quanto a atividade lhes deu 

liberdade para que pudessem conversar sobre temas que não são discutidos na escola 

e destacando o quão proveitoso e divertido foi para eles fugir da rotina e fazer algo dife-

rente com os colegas.

4. AVALIAÇÃO

Através da realização deste trabalho proposto, conclui-se que embora houvesse 

a discussão central sobre a questão de gênero e sexualidade, no momento em que os 

alunos se expressaram, optaram por discutir outros assuntos o que foi totalmente aceito 

e discutido pelos integrantes da oficina.

Essa mudança de âmbito foi proveitosa tendo em vista que nem sempre as situ-

ações poderão ocorrer exatamente como planejadas. Por fim deu-se como relevante 

a percepção dos alunos de que as pessoas não nascem com uma orientação sexual 

definida e ao construírem suas relações sofrem preconceitos e discriminações.  Foi ex-

tremamente proveitoso para o grupo de bolsistas, oportunizar este espaço para que os 

alunos falassem do tema.
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1. APRESENTAÇÃO

Este trabalho diz do acontecimento da mediação artística e do papel do mediador na 

flexibilização, enquanto dobra (DELEUZE, 1996), da experiência com arte nas escolas.

Agindo no lugar entre mediadora/artista/pesquisadora no grupo Patafísica: Mediado-

res do Imaginário, vivi e vivo encontros que me fazem acreditar na potencia da proposi-

ção artística e da criação coletiva na aproximação dos alunos, dos agentes de educação 

e da arte e suas multiplicidades. Para Rolnik (2017), o contato com certas proposições 

favorece aos que a experienciam “o acesso à sua própria potência de criação e à even-

tual ativação do trabalho para dela reapropriar-se, [...]“

Nesse texto proponho uma escrita das mediações que aconteceram em escolas 

públicas da rede municipal da cidade de Pelotas, na escola Escola Municipal Ensino 

Fundamental Dom Francisco de Campos Barreto, Laranjal e a na Escola Municipal de 

Ensino Fundamental Luiz Augusto de Assumpção, Barro Duro.

Essas experiências de mediação criam outros espaços dentro das escolas. Fora 

das salas de aula e de um formato de aula ou oficina, buscamos estabelecer uma re-

lação mais próxima e sensível com os mediados - alunos, agentes de educação, arte, 

mediadores, curador, etc -, menos hierárquica, mais horizontal.

Esses espaços, inventados pela presença dos que participam da mediação, que se 

aproxima do conceito de khôra de Derrida (1991), recebem e acolhem para que o outro 

esteja: presente, múltiplo, em movimento. Procurando um ambiente sensível, confortável, 

que dê lugar ao aprendizado e vivencia da arte pela troca. Esses espaços de encontro, 

inventados nas mediações, criam outros espaços e reaproximam os envolvidos da arte.

2. DESENVOLVIMENTO

Os alunos do grupo Patafisica se reunem nas tardes de segunda no Centro de Artes 

para atividades de pesquisa e extensão desde 2012. O grupo de mediadores é composto 
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por alunos envolvidos com a produção artística, o ensino de arte, a curadoria e a mon-

tagem de exposições

É no puxar, soltar e tramar dos fios entre essas áreas que atuamos. Nossos encon-

tros são sempre conversas atravessadas por histórias e experiências de cada um e do 

grupo. É nessa troca que pensamos nossas propostas, pensando em como cada convite 

para mediação nos afeta e em suas especificidades, particularidades, hipóteses, poten-

cias e jogamos os fios no mar, na criação de espaço da mediação.

Para a mediação na escola do Barro Duro o grupo foi convidado a fazer uma me-

diação das obras-trabalhos dos alunos. Num sábado de sol, de temperatura alta para 

o fim do inverno em Pelotas, acontecia a Semana de Arte: de forma interdisciplinar a 

escola realizou uma semana de atividades que envolveram a arte e a realização de uma 

exposição dos trabalhos de arte que tiveram artistas modernos e contemporâneos reco-

nhecidos de referência. Paralelas a exposição dos trabalhos ocorreram diversas oficinas 

de Artes neste sábado.

Para a mediação pensamos em perguntas motoras: Como as crianças se encon-

travam com os artistas já estabelecidos na historia da arte? No que essas produções 

as tocavam em suas produções, (se tocavam)? Como os alunos experienciaram esse 

encontro? Ele aconteceu? Propomos uma mediação artística que criou o desenho de um 

caminho afetivo no espaço da escola.

Resolvemos evitar o espaço de sala de aula, decidimos criar um espaço no meio da 

escola com uma “fita abelha”, uma fita de sinalização listada de amarelo e preto. A sala 

de aula pode provocar a memória para um engessamento corporal, uma certa dureza 

no corpo. Também gostávamos da ideia de não escolher nenhuma turma em particular, 

deixando a participação livre pra quem sentisse vontade.

Para convidar os estudantes distribuímos papéis coloridos com as cores primárias, 

para a partir deles formar grupos. Os grupos foram convidados a traçar caminhos pela 

escola, mostrando a maneira como vivem, como se relacionam com ela. Depois, pro-

pomos tramar todos os caminhos num só, e percorrê-lo desenhando em um plástico 

transparente enquanto caminhamos. Nesse plástico realizamos desenhos, traços dos 

espaços vivenciados, uma cartografia dos caminhos afetivos do espaço da escola.

A mediação na escola Barreto, na praia do Laranjal, também aconteceu numa ma-

nhã de sábado, mais fria, mas igualmente ensolarada, de atividades relativas à Semana 

de Artes. Para esse dia, planejamos novamente ocupar um lugar fora das salas de aula. 

Pensamos em um criar um espaço de partilha sobre as partilhas na escola. Ao estender 

uma toalha com frutas, sucos e pasteis de maçã e canela com sabor de figo e/ou banana 
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criamos um espaço agradável, com almofadas que buscavam acolher sonhos e afetos 

para se estar junto. Provocamos o pensamento sobre os espaços da escola, e os es-

paços que desejamos que a escola tivesse. Dessa vez a ideia de fazer um piquenique 

trouxe a pergunta/proposição de “qual é a receita da escola?” A pergunta movimentou 

a mediação, colocou a conversa em ato, pensar o pensamento (DELEUZE, 1996).

3. RESULTADOS

Ao chegar na Escola Augusto Assumpção, ficamos impactados com a intensa pre-

sença de grades em todas as portas, janelas e vãos entre corredores. O pátio, perce-

bido como um espaço de respirar e brincar, apesar de labiríntico é amplo e apresenta 

“três ambientes”.

Começamos a distribuir os papéis coloridos, causando estranhamento, suscitando 

a imaginação. Logo as crianças começaram a escolher a cor do papel, distribuir papéis 

para amigos. Nos encontramos no espaço que a fita de sinalização criava, e ali con-

versamos sobre as cores favoritas, sobre desenhar, sobre as aulas de artes, sobre o 

vivenciar aquele lugar.

As crianças se dividiram e decidiram o percurso da “fita abelha” de maneira es-

pontânea e afetiva. A formação dos grupo e o trajeto foi feito pelas crianças, na hora 

que apresentamos a proposição, bem diferente do que havíamos planejado em uma de 

nossas reuniões de estudo, criação e experimentação das mediações.

Desenhamos traços, e tramamos as marcas dos caminhos percorridos no espaço 

da escola utilizando a fita. Os desenhos contornados pela fitas são espaços inventados: 

se sobrepõe ao da escola, ao redor dele e também por cima e por baixo. As crianças 

corriam, apropriando e criando aquele-outro espaço, ativado pelas nossas presenças.

Figura 1- desenhando o caminho. Escola Escola Municipal de Ensino Fundamental Luiz 
Augusto de Assumpção, Barro Duro, Pelotas/RS. 2017
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Piscamos e eles já estavam correndo, cartografando seus percursos pelo pátio da 

escola. Quando vimos os “caminhos abelha” prontos, para a nossa surpresa, as crianças 

já haviam os conectado, tornando num só. Percorrendo-o uma primeira vez como uma 

minhoca na borda da folha, caminhamos os lugares que cada um havia escolhido incluir 

no nosso percurso.

Reparamos que apenas o grupo das meninas havia passado por uma das salas 

onde estava a exposição de releituras, feitas por elas, da obra do artista Portinari. Lá, 

tentamos conversar com elas sobre o processo de fazer os desenhos-releituras, mas 

não demonstraram interesse, deixando que a professora da turma explicasse sobre a 

exposição.

Os grupos, livres para percorrer e desenhar as partes do percurso que desejassem, 

nos levaram de volta a quadra de esportes, fomos mediadas pelas crianças que estáva-

mos mediando.

Houve muita inquietação ao redor da proposta de desenhar caminhando numa su-

perfície transparente. Isso é possível? E se o desenho ficar feio, errado? Alguns dis-

seram já ter experimentado. Desenhar em uma superfície transparente, olhar atrás do 

suporte do traço, também causava interesse e estranhamento.

As crianças, após fazerem seus desenhos, nos falaram um pouco sobre eles e de-

cidiram fazer mais uma exposição, pendurando-os nas grades da quadra.

Na mediação da escola Barreto chegamos com comida e suco e nos estabelece-

mos estendendo uma toalha de piquenique sobre o chão do pátio e nos sentamos sobre 

ela, convidando professores, monitores, alunos de diversas turmas.

Sentados em roda, criamos juntos um espaço para pensar aquela escola específi-

ca e como as pessoas que ali habitam vivem e se relacionam com arte, com o espaço, 

umas com as outras.

Nesse espaço inventado junto, o tempo é outro: o ritmo da conversa, os batimentos 

que se aceleram ao contar uma história, o ciclo do ar que entra e sai. Enquanto conver-

sávamos, escrevíamos em pratos e folhas as palavras que apareciam na conversa como 

“ingredientes” da escola.
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Figura 2 – a roda do tapete. scola Municipal Ensino Fundamental Dom Francisco de Campos 
Barreto, Laranjal, Pelotas/RS. 2017

Dentre os ingredientes, apareceram vezes palavras que evocavam a relação entre 

as pessoas, como amizade, união, diálogo, respeitar o outro, etc.

4. AVALIAÇÃO

Durante o piquenique, ao ser provocada sobre “o que mais gostava na escola?”, 

uma menina chamada Alice falou: “a roda do tapete!”. Um tapete com rodas? A imagina-

ção vai longe! Ela explica que se referia a nós, sentados, sobre a toalha.

Ficamos felizes quando os mediados se apropriam das proposições, as modificam, 

trazem um pouco de si para a roda. Cada mediação é única pois recebe e se molda a 

partir do encontro entre pessoas diferente.

Nesses encontros com alunos de varias turmas e idades, professores e agentes 

escolares, provocamos uma outra maneira de ver e sentir o espaço que decorre do ato 

criativo sobre ele (ROLNIK, 2017). Com isso, talvez tenhamos tramado laços, feito com 

que algumas pessoas descobrissem umas as outras, levantando algumas questões so-

bre a arte.
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1. APRESENTAÇÃO

O presente trabalho faz parte do Projeto de Extensão “Brincando na Escola” da 

Faculdade de Educação da Universidade Federal de Pelotas (FaE/UFPel) desenvolvido 

em uma escola pública estadual, localizada na cidade de Pelotas-RS. Tem como obje-

tivo investigar, analisar e refletir sobre lugares e brincadeiras das crianças no tempo e 

espaço oferecido dentro da escola.

Dessa forma, referindo-se às crianças, levamos em conta o que nos diz Friedmann 

(1996, p.15) “[...] o tempo para ela [a criança] brincar tem se tornado cada vez mais 

escasso, tanto dentro como fora da escola.” De fato, situações como o aumento da 

violência urbana e a verticalização das cidades em que as unidades de moradias são 

cada vez menores, os espaços físicos para as crianças brincarem, correrem e interagi-

rem com outras crianças vem sendo cada vez mais restrito. Dessa forma “há múltiplas 

influências que pesam sobre a experiência lúdica, como o ambiente e as condições 

materiais, passando pelas proibições dos pais e dos professores as limitações dos es-

paços na escola, em casa, no bairro e na cidade” (WÜRDIG, 2004, p.

287) dificultando que as crianças tenham experiências lúdicas. O tempo antes des-

tinado às brincadeiras tem dado lugar a uma agenda cada vez mais intensa de ativida-

des que ocupam as crianças fora da escola.

Em se tratando da escola a situação se repete em nome do cumprimento de pro-

gramas de ensino e do escasso tempo para fazê-lo. Os momentos para as brincadei-

ras, para o brincar na escola, ficam, muita das vezes, limitado a hora do recreio. De-

senvolver oficinas brincantes em escolas foi a modo encontrado de colocar em prática 

o tema discutido no projeto.



252

2. DESENVOLVIMENTO

Este trabalho foi desenvolvido através de oficinas brincantes, organizado previamen-

te pelas acadêmicas sob a orientação do coordenador do projeto. As oficinas ocorriam 

uma vez por semana, nas sextas-feiras, no turno da tarde, por cerca de 30 minutos, 

numa turma de 1º ano do ensino fundamental, com 17 crianças (5 meninas e 12 meni-

nos).

Inicialmente houve contato com a direção, professoras e com as crianças. Logo 

em seguida conhecemos os espaços disponíveis para a realização das brincadeiras na 

escola. Antes de cada oficina havia no espaço da universidade encontros de orientação 

e discussão. Todas as oficinas eram planejadas e organizadas previamente pelas aca-

dêmicas.

As Oficinas Brincantes transformaram-se num espaço onde as crianças teriam con-

tato com diferentes brincadeiras, propostas tanto por nós como por elas. Dessa forma, 

poderiam experimentar novas brincadeiras e usufruir de outro espaço, além da pracinha 

onde costumeiramente brincavam antes do projeto.

As Oficinas Brincantes foram desenvolvidas num pátio interno da escola, de dimen-

sões bem reduzidas, que também era utilizado por outras turmas da escola em horários 

diferenciados. Dentre as sete oficinas realizadas, escolhemos duas para discutira nesse 

texto: aquelas as quais as crianças mais gostaram e que mais participaram. Embora 

todas as outras tenham sido significativas para o nosso processo de construção profis-

sional, optamos por essas duas.

Na primeira oficina foram desenvolvidas as seguintes brincadeiras: estátua e cama 

de gato, com o intuito de explorar a criatividade, a motricidade, a interação dos alunos 

com todo o grupo e resgatar as brincadeiras antigas. Na segunda foram propostas as 

seguintes brincadeiras: a fila, a mímica e a caixa surpresa.

No último encontro do projeto foi realizada uma espécie de avaliação através de 

conversas e desenhos. Na conversa as crianças contaram sobre o que mais haviam 

gostado das oficinas e nos desenhos expressam o que havia sido importante.

3. RESULTADOS

Acreditamos que nossos objetivos foram alcançados ao longo das ações planeja-

das e das oficinas realizadas com as crianças, trazendo-nos aprendizagens importantes 
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para a vida profissional. Durante o andamento do projeto experienciamos muito que 

aprendemos em sala de aula, bem como percebemos que existe a possibilidade de de-

senvolver brincadeiras com as crianças em um curto período de tempo e num pequeno 

espaço dentro da escola.

Segundo Friedmann (1996, p.16) “o espaço e o tempo definem, pois, as caracterís-

ticas de cada brincadeira.” Isto foi observado durante a realização das oficinas: havia 

brincadeiras que as crianças participavam com mais ou menos entusiasmo. Em certos 

momentos a curta duração das oficinas atrapalhava muito, principalmente quando as 

crianças estavam gostando da brincadeira e se divertindo, mas era necessário finalizar 

para desenvolver outras atividades da sala de aula.

Em função do espaço disponível para brincar na escola ser bem pequeno, as brin-

cadeiras tinham que ser adaptadas. Isso não impediu de brincássemos com as crian-

ças e aprendêssemos com essa situação. Não importa o tempo e o espaço, o mais 

importante é possibilitar às crianças momentos de prazer, alegria e diversão. Para tanto, 

é imprescindível que as crianças e os docentes estejam dispostos a brincar.

4. AVALIAÇÃO

Avaliamos que, ao desenvolvermos as Oficinas Brincantes tivemos a oportunidade 

e o prazer de estarmos diretamente com as crianças, brincando e nos divertindo, bem 

como lidando com suas inquietações e seus desejos. Brougére (1997, p.52), explica 

que “essa cultura lúdica está imersa na cultura geral à qual a criança pertence”. Cada 

criança tem sua maneira de ser e agir e de se expressar em diferentes momentos. A 

cada planejamento e a cada brincadeira realizada é possível considerar essas, particu-

laridades.

A nossa proposta durante as oficinas brincantes foi o de proporcionar às crianças 

momentos de diversão, alegria, procurando sair da rotina das crianças, apresentando 

outras brincadeiras. As oficinas foram espaços onde todos tiveram a oportunidade de 

brincar, interagir, aprender uns com os outros, de maneira lúdica. E para as acadêmicas 

foi uma oportunidade de aprender a trabalhar juntas e a dividir responsabilidades.
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1. APRESENTAÇÃO

O presente estudo abrange uma pesquisa sobre o ambiente escolar da Escola Mu-

nicipal de Ensino Fundamental Carlos Moreira, na localidade de Canguçu Velho, primeiro 

subdistrito do município de Canguçu. O objetivo do trabalho é analisar o ambiente que 

envolve a escola e identificar os aspectos culturais pomeranos que integram a cultura da 

instituição, bem como, compreender essa dinâmica. A temática está inserida na área da 

educação, especificamente da cultura escolar, trazendo resultados significativos para os 

diferentes sujeitos que atuam na escola.

A pesquisa se caracteriza no campo da extensão universitária, pois traz resultados 

para uma instituição escolar que está inserida em uma comunidade com descendência 

pomerana, isto é, traz estudos e evidências que trabalham com a identidade cultural dos 

sujeitos envolvidos no processo da pesquisa, procurando gerar benefícios sociais ao 

público que tenha interesse na temática.

Existem características e comportamentos que definem as relações processadas na 

escola, assim como infinitas descrições que as diferenciam. A escola pode ser conside-

rada uma instituição com cultura própria. Os principais elementos que desenham essa 

cultura são os atores (famílias, professores, gestores e alunos), os discursos e as lingua-

gens (modos de conversação e comunicação), as instituições (organização escolar e o 

sistema educativo) e as práticas escolares exercidas ao longo do tempo. (SILVA, 2006). 

Investigar a cultura no ambiente escolar é de extrema importância, tanto para dis-

centes quanto para os docentes, uma vez que contribui para o conhecimento da reali-

dade e das necessidades das instituições de ensino e o funcionamento das mesmas. A 

partir dos resultados, é possível avaliar os benefícios que as atividades culturais podem 

trazer ao processo de ensino/aprendizagem (ALVES et al, 2011).

2. DESENVOLVIMENTO
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A metodologia do estudo se caracteriza primeiramente por uma revisão bibliográfica 

com consulta a autores que tratam da temática de cultura escolar, pois como afirma Gil 

(2002), a pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado, 

constituído principalmente de livros e artigos científicos que tratam do tema. 

A pesquisa caracteriza-se, também como um estudo de caso, pois a escola em 

questão se difere das demais por estar inserida em uma comunidade com forte pre-

sença de colonização pomerana. Este estudo consiste em uma análise especifica, de 

maneira que permite um amplo e detalhado estudo sobre este ambiente. Ao longo da 

pesquisa foram realizadas também, entrevistas com professores que atuam na escola 

estudada.

Considera-se que a instituição escolar é resultado de um confronto de interesses: 

de um lado está a organização oficial do sistema escolar, onde são definidos os con-

teúdos a serem lecionados, separando e hierarquizando o espaço, a fim de diferenciar 

trabalhos, definindo idealmente as relações sociais; de outro lado estão os sujeitos com 

suas especificidades - alunos, professores, funcionários, que criam uma trama própria 

de inter-relações, fazendo da escola um processo permanente de construção social 

(DAYRELL, 1999). A estrutura organizacional da escola não está sustentada apenas 

por um plano racional determinado pela burocracia, ela é uma totalidade mais ampla, 

onde a instituição escolar é palco de um grupo social. 

Como salienta SILVA (2006, p.204), a cultura perpassa todas as ações do cotidia-

no escolar, seja na influência sobre os seus ritos ou sobre a sua linguagem, seja na 

determinação das suas formas de organização e de gestão, seja na constituição dos 

sistemas curriculares. Os alunos que chegam à escola são sujeitos socioculturais que 

carregam um saber e uma cultura, frutos das experiências vivenciadas no cotidiano de 

cada indivíduo. 

A E.M.E.F. Carlos Moreira, localizada na localidade de Canguçu Velho, primeiro 

subdistrito do município de Canguçu, possui cerca de 136 alunos, distribuídos entre 

pré-escola até 9º ano do Ensino Fundamental. Percebe-se a necessidade da análise 

do âmbito cultural que permeia a escola, pois ela está inserida em uma comunidade 

onde cerca de 95% dos alunos são de descendência pomerana e muitos deles ainda 

praticam tradições e a língua desta cultura. 

A cultura pomerana é caracterizada por manter indícios de suas tradições ainda 

na atualidade, como ocorre no interior do município de Canguçu, que de acordo com o 

IBGE (2010), possui uma população de 53.259 habitantes, sendo que grande parte dela 
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vive na área rural. Canguçu tem em seus aspectos históricos fortes traços da imigração 

pomerana.

Percebe-se que na escola em questão, os alunos e docentes que não pertencem 

à cultura pomerana também aprendem sobre a história e práticas culturais dos pome-

ranos, pois todos os alunos tendem a se adaptar ao ambiente cultural. Toma-se como 

exemplo a participação da escola em eventos que tratam da cultura pomerana, como o 

FESTCAP (Festival Estudantil da cultura Alemã e Pomerana), pois muitos alunos que 

não são descendentes de pomeranos também participam e assim descobrem elementos 

dessa cultura. Outro fato, é que alunos que não sabem falar a língua pomerana, com o 

convívio com seus colegas que praticam a língua, também começam a aprender expres-

sões mais simples, como: sim; não; boa tarde!; bom dia! etc.  Além disso, os professores 

também se adaptam aos feriados, modos de agir e peculiaridades da cultura pomerana.

Diante das dificuldades enfrentadas pelos pomeranos em seu território durante o 

século XIX, muitos migraram para o Brasil e estabeleceram-se, na região sul do estado 

do Rio Grande do Sul, a partir do ano de 1858. Os imigrantes pomeranos foram respon-

sáveis por trazer um modo de viver peculiar enraizado em costumes e tradições histó-

ricas. Trouxeram fortes hábitos agrícolas, a língua pomerana e seus traços religiosos, 

vinculados à religião luterana. 

 Esta religiosidade, desde os primórdios da imigração está relacionada com a edu-

cação, pois os imigrantes construíram as primeiras escolas junto aos seus templos re-

ligiosos. A escola estudada também está próxima a uma comunidade religiosa. Como 

afirma Salamoni et al (1995, p. 40), a instalação das escolas aconteceu simultaneamente 

com a edificação das igrejas.

Com relação à língua praticada pelos imigrantes e descendentes, destaca-se a lín-

gua pomerana ou Pommersch. (BREMENKAMP, 2014). O pomerano continua sendo 

falado no seio das famílias e transmitido aos jovens. Há crianças que ainda ingressam 

na vida escolar como bilíngues em português/pomerano.

Como afirma Dayrell (1999, p. 01),

Analisar a escola como espaço sócio cultural significa compreendê-

-la na ótica da cultura, sob um olhar mais denso, que leva em conta 

a dimensão do dinamismo, do fazer-se cotidiano, levado a efeito por 

homens e mulheres, trabalhadores e trabalhadoras, negros e brancos, 

adultos e adolescentes, enfim, alunos e professores, seres humanos 

concretos, sujeitos sociais e históricos. Falar da escola como espaço 

sócio cultural implica, assim, resgatar o papel dos sujeitos na trama so-
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cial que a constitui.

Por isso, procuraram-se sujeitos socioculturais, como professores, que através de 

suas experiências observam as relações que ocorrem neste ambiente. Então foram re-

alizadas entrevistas com quatro professores da E.M.E.F. Carlos Moreira, de modo que 

pudessem expor suas opiniões e contribuições. Como já mencionado, os professores 

responderam a seguinte pergunta: “De acordo com sua experiência de atuação na área 

da educação, quais são as influências da cultura pomerana na sua escola?”.

O professor (a) nº1 relata que as famílias dos alunos de descendência pomerana, 

são agricultores e tem escolaridade baixa, por isso interferem muito pouco no processo 

de ensino-aprendizagem dos seus filhos. O entrevistado (a) nº1 diz que considera muito 

importante que a cultura pomerana seja trabalhada na escola, para valorizar as tradi-

ções e ao mesmo tempo fazer com que o aluno conheça historicamente e culturalmente 

suas origens.

O docente nº2 relata que o primeiro contato dos alunos descendentes de pome-

ranos com a escola é bastante complicado, pois muitas crianças não sabem falar por-

tuguês pelo fato de se comunicarem com seus familiares somente pela língua pome-

rana. Relata também que as comunidades de colonização pomerana possuem muitos 

feriados religiosos, que advém da religião luterana, o entrevistado (a) fala que a escola 

acaba adaptando esses feriados ao seu calendário escolar. 

O professor (a) nº3 relata que por serem os alunos descendentes de pomeranos, 

filhos de agricultores, são bastante humildes, estão sempre dispostos a ajudar nas fes-

tividades e acontecimentos da comunidade escolar. Ressalta também que o modo de 

agir dos descendentes de pomeranos marca fortemente o ambiente da escola. 

O docente nº4 fala que através dos hábitos dos alunos é possível perceber a pre-

servação dos costumes e principalmente da religiosidade que é bem forte na comuni-

dade. Ressalta também que existe dificuldade dos alunos quanto à troca de fonemas 

nas palavras e na concordância nominal e verbal, pelo fato de os alunos estarem habi-

tuados com a língua pomerana. Destaca também que a comunidade se une em torno 

da escola, trazendo-a para dentro de seu convívio social.

3. RESULTADOS 
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Com os dados levantados nas entrevistas e os aportes teóricos consultados, é pos-

sível perceber que os costumes, a religiosidade, o modo de agir, e a principalmente a 

língua pomerana, são fatores que moldam o ambiente sócio cultural da E.M.E.F. Carlos 

Moreira, e que esta escola é palco de relações socioculturais exercidas por sujeitos des-

cendentes de pomeranos.

 Como afirmam os professores, existem peculiaridades em sua escola quanto à 

adaptação do âmbito e das relações escolares. Pois a escola possui alunos bilíngues, 

que falam português e pomerano, a gestão da escola tem de se adaptar aos feriados 

religiosos, assim como planejar festividades e projetos que rememorem e incentivem a 

prática da cultura pomerana. Contudo, todos os sujeitos do ambiente escolar aprendem 

e se adaptam às tradições pomeranas que permeiam a escola.

Logo, uma escola situada em uma comunidade com grande incidência de coloniza-

ção pomerana, é naturalmente influenciada pelos traços culturais que a integram, como 

é o caso da cultura pomerana.

4. AVALIAÇÃO

O desenvolvimento da pesquisa traz resultados importantes na área da extensão 

universítária, pois estuda os aspectos de uma escola especifica, elencando peculiarida-

des que ocorrem neste ambiente escolar, associados à cultura pomerana. Estes estudos 

devem ser trabalhados com a comunidade escolar, de forma que trazem resultados que 

identificam os aspectos desta cultura presentes nesta escola, bem como retornar os 

resultados para a instituição. Nos estudos bibliográficos foram utilizados os aportes teó-

ricos da temática de cultura escolar, como ALVES et al (2011), DAYRELL (1999) e SILVA 

(2006). As referências consultadas para a fundamentação teórica do tema cultura pome-

rana são SALAMONI et al (1995) e BREMENKAMP (2014). Tendo em vista a pretensão 

de detalhar a proposta no trabalho de conclusão do curso de Licenciatura em Geografia 

da pesquisadora.

5. REFERÊNCIAS 
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1. APRESENTAÇÃO

 O presente projeto foi desenvolvido na disciplina de Educação Patrimonial II no 

curso de Bacharelado em História e teve como foco o patrimônio cultural imaterial no 

ambiente escolar. O tema de estudo foi “Os doces de Pelotas como patrimônio imaterial”. 

Ao longo dos anos o doce passou a ser uma referência da cidade de Pelotas, que 

já é uma marca nacional, que culminou com a organização da Festa Nacional do Doce 

(Fenadoce). 

A proposta teve como objetivo retomar a relação das crianças com suas heranças 

culturais, através do doce familiar, visando promover a valorização e a consciência da 

importância de preservação deste patrimônio, enquanto um dos pilares formadores da 

identidade e da história da cidade e da sociedade pelotense. O projeto buscou relacionar 

a história dos doces em Pelotas com os doces familiares, que são aqueles passados de 

geração em geração, que criam uma cultura familiar na sua confecção que assim passa a 

constituir a história da família que o produz, pois “nas duas tradições, doces finos e doces 

coloniais, encontram-se formas de transmissão dos conhecimentos fortemente ancora-

das no grupo familiar (FERREIRA; CERQUEIRA. 2012 pag 257)”

Dada a importância do doce para a cidade de Pelotas, a UFPel mantêm o Museu do 

Doce, situado na praça Coronel Pedro Osório, nº 8, criado em 30 de dezembro de 2011. 

O estudo foi realizado na escola da rede pública E.M.E.F. Alcides de Mendonça 

Lima, localizada na Rua Padre Diogo Feijó, 213. O projeto foi realizado com a turma do 

5º ano, constituída de 24 alunos, com idade entre 9 e 12 anos, cuja professora titular é 

Priscila da Silva Vieira.
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2. DESENVOLVIMENTO

O projeto foi realizado em duas etapas, sendo estas constituídos de aula expositiva 

e prática. O primeiro encontro ocorreu no dia 04/07/2017. Foi um encontro de exposição 

oral, executado com a intenção de realizar, primeiramente, uma aproximação com a 

turma, para se diagnosticar o nível de conhecimento dos estudantes sobre o tema que 

iríamos abordar. Inicialmente foi feita uma apresentação pessoal, uma apresentação 

do projeto e do tema do projeto. Foi realizada uma conversa informal e objetiva, com 

exemplificações sobre bens materiais e imaterias, e sobre os Doces de Pelotas como 

patrimônio. Foram utilizados folders ilustrativos e, como encerramento desse primei-

ro encontro, pedimos que os estudantes fizessem um caça palavras, que continham 

palavras chaves sobre o que tinha sido explicado. E como tarefa para nosso segundo 

encontro foi solicitado que eles levassem uma receita típica realizada pela família.

Nosso segundo encontro ocorreu no dia 11/07/2017 e inicialmente foi feita uma 

recapitulação do que havia sido explicado no encontro anterior, objetivando uma avalia-

ção de se o conteúdo havia sido absorvido e entendido pela turma. Em seguida fizemos 

o recolhimento das tarefas pedidas no primeiro encontro. Baseado nas tarefas que eles 

levaram realizamos a resolução de algumas dúvidas que haviam ficado. E, por fim, foi 

realizada a confecção das bolinhas de brigadeiro. O objetivo dessa atividade prática 

foi, além de elevar ao máximo possível a experiência deles com o projeto, também 

oportunizar a fixação do conteúdo, uma vez que se tratava de patrimônio immaterial, 

que pra idade deles é um assunto um pouco complexo, contando ainda que a turma 

não tinha nenhum conhecimento prévio do assunto. Levamos o brigadeiro pronto para 

eles apenas confeccionarem a bolinha e assim entenderem que aquele ato de enrolar 

o brigadeiro e confeccionar o doce era parte do patrimônio imaterial. Juntamente com 

a tarefa foi explicado que o brigadeiro não é um dos doces registrados como patrimô-

nio imaterial, mas que levamos ele por ser mais fácil o manuseio e a prática. Com esta 

prática, os estudantes puderam vivenciar o conceito de patrimônio como sendo o ato 

de fazer o doce.

3. RESULTADOS

O projeto objetivou principalmente que a turma obtivesse um entendimento do con-

ceito de patrimônio imaterial e apropriação do tema, o que acreditamos ter ocorrido. 
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Consideramos muito satisfatório o resultado alcançado, pois se tratava de uma turma de 

crianças entre 9 e 12 anos. Os alunos deram um retorno positivo, através dos trabalhos 

solicitados e que todos prontamente e caprichosamente realizaram. Percebe-se também 

a absorção do conteúdo através dos questionamentos e do interesse demonstrado por 

eles. Sendo assim o projeto foi muito feliz na superação de obstáculos e em conseguir 

atingir o objetivo para além do esperado.

4. AVALIAÇÃO

O projeto proposto pelo grupo de graduandos teve continuidade com a professor 

regente da turma. A continuidade é um outro elemento importante para a educação 

patrimonial, colaborando para que as atividades práticas aplicadas com as crianças 

pudessem despertar o sentimento de preservação do patrimônio, desde cedo. No final 

da aplicação do projeto as receitas trazidas pelas crianças foram disponibilizadas para 

a professora Priscila para a criação de um caderno de receitas, já que no fim do ano a 

turma terá uma aula sobre patrimônio, e ela poderá usar este recurso. Um outro possível 

desdobramento que foi pensado para o projeto foi a realização de uma expsição dos 

trabalhos e receitas no Museu do Doce, mas esta atividade aplicada posteriormente, em 

um segundo momento, pois essa etapa do projeto já foi concluída.

 Por fim, o projeto foi feliz ainda em realizar a integração da universidade e da comu-

nidade através da escola.
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1. APRESENTAÇÃO
 

 A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) – Lei Federal n° 12.305 de 

2010, Brasil (2010), foi um grande marco na gestão de resíduos, principalmente em 

relação a prevenção da poluição e gerenciamento adequado de cada material. Essa lei 

determina as diretrizes políticas para a gestão de resíduos sólidos em todo o território 

nacional. Contempla a prevenção e a redução na geração de resíduos, consumo sus-

tentável, aumento da reciclagem, fometando a participação dos catadores de materiais 

recicláveis como forma de inclusão social e econômica dos mesmos, e da reutilização 

dos resíduos sólidos e a destinação ambientalmente adequada dos rejeitos (BRASIL, 

2010). 

  Além da PNRS e de seu decreto de regulamentação, o Decreto Federal Nº 7405, 

de 23 de dezembro de 2010, criou o programa chamado Pró-Catador que tem como 

objetivos, entre outros, realizar capacitação, formação e assessoria técnica; incubação 

de cooperativas e de empreendimentos sociais solidários, que atuem na reciclagem; 

pesquisas e estudos para subsidiar ações, que envolvam a responsabilidade comparti-

lhada pelo ciclo de vida dos produtos; implantação e adaptação de infraestrutura física 

de cooperativas e associações de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis e 

desenvolvimento de novas tecnologias voltadas à agregação de valor ao trabalho de 

coleta de materiais reutilizáveis e recicláveis (NETO T., 2011). 

 Os resíduos sólidos de serviços de saúde – RSSS, quando gerenciados inade-

quadamente, oferecem risco ao ambiente, à vida, por suas características biológicas, 

químicas e físicas. Portanto, a implementação de uma Política Nacional de Resíduos 
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Sólidos vem ao encontro de um dos grandes desafios a ser enfrentado pelos governos 

e pela sociedade brasileira - a magnitude do problema da geração de resíduos sólidos 

(CORRÊA L. et al., 2007). 

 Com o aumento da população, desenvolvimento econômico, urbanização e a 

evolução da tecnologia, que resultam em alterações no estilo de vida, nos modos de pro-

dução e consumo da população, ocorre também um aumento na produção de resíduos 

sólidos, tanto em quantidade como em diversidade, principalmente nas grandes cidades. 

Além do aumento da quantidade, atualmente esses resíduos contém em sua compo-

sição elementos sintéticos e perigosos que afetam ecossistemas e à saúde humana 

(GOUVEIA N., 2012). 

 Os centros urbanos, especialmente as grandes cidades, enfrentam a crescente 

falta de espaço, para a construção de aterros. Com essas dificuldades e desvantagens 

de destinação para aterros sanitários, acrescenta-se os altos custos para instalação e 

gerenciamento deste tipo de infraestrutura. Outro fato gravíssimo é o quadro social que 

envolve a presença de crianças, adolescentes e adultos vivendo em inúmeros lixões 

e muitas vezes em aterros sanitários e controlados. Considerando também a falta de 

alternativas mais adequadas de descarte dos resíduos, os graves problemas de saúde 

pública, bem como os desastres ambientais no meio urbano e rural. Diante disso, a 

perspectiva de constituir-se uma Política Nacional para estabelecer princípios, objetivos 

e instrumentos, bem como diretrizes e normas para o gerenciamento dos resíduos no 

país, é de extrema importância (GRIMBERG E., 2004). 

 Os catadores de materiais recicláveis podem ser considerados os grandes prota-

gonistas da indústria de reciclagem no país. Eles têm posição fundamental na gestão de 

resíduos sólidos no Brasil, atuando em cooperativas, realizando um trabalho de grande 

importância ambiental; contribuindo significativamente para o retorno de diferentes ma-

teriais para o ciclo produtivo, gerando economia de energia e de matéria-prima evitando 

assim o destino dos resíduos a aterros. A capacitação dos catadores passa a ser uma 

necessidade, capacitá-los para a realização de suas atividades é outra exigência evi-

dente, inclusive para tratar de aspectos de saúde e de segurança de trabalho, que são, 

atualmente, um dos pontos frágeis na operação das cooperativas (GOUVEIA N., 2012). 

 Diante disto, o trabalho tem como objetivo transmitir conhecimento da lei nº 12.305, 

Política Nacional de Resíduos Sólidos, aos que convivem diariamente com esses resídu-

os, membros das Cooperativas de Materiais Recicláveis do Município de Pelotas/RS.
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2. DESENVOLVIMENTO

 Foi desenvolvido um projeto com duração de seis meses, com parceria entre o 

Núcleo de Educação, Pesquisa e Extensão em Resíduos e Sustentabilidade (NEPERS 

– Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária da Universidade Federal de Pelotas) e o 

Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas (SANEP) para campanhas de orientação 

e capacitação aos cooperados do município de Pelotas. Esta pesquisa foi desenvolvida 

dentro do projeto Capacitação de Catadores em Cooperativas de Reciclagem do Mu-

nicípio de Pelotas sobre a Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Foram visitadas as 

cinco cooperativas de triagem de resíduos sólidos da cidade de Pelotas e todas elas 

participaram do trabalho.

 Para isso, foi elaborado um banner explicativo, para facilitar a comunicação du-

rante a capacitação com os cooperados, o qual foi apresentado nas cinco cooperativas, 

UNICOOP, COOPEL, COOTAFRA, CVC e COORECICLO, em forma de ciclo de pa-

lestras. Para dar continuidade e aperfeiçoamento a esses cooperados, também, foram 

realizadas reuniões mensais em forma de rodas de conversas.

3. RESULTADOS

 Inicialmente, foi realizada a apresentação do banner explicativo (figura 1). Este 

continha informações sobre a importância da PNRS, o histórico, a responsabilidade de 

cada um com a política, objetivos da lei, logística reversa e também a importância da 

atuação dos cooperados para implantação da PNRS.
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Figura 1: Banner apresentado aos catadores sobre os objetivos e os instrumentos da Política 
Nacional dos Resíduos Sólidos.

  Durante o trabalho foi possível notar o interesse dos cooperados quanto ao as-

sunto abordado, pois a Política teve um papel fundamental para a melhoria de trabalho 

dos catadores, sendo que muitos não tinham conhecimento dos direitos e deveres em 

relação a esta lei. E a partir de rodas de conversa, foi possível questionar o que o catador 

entendia sobre o assunto e perceber o interesse quanto a este tema. 

 O recurso de levar uma atividade, como um banner e fazer uma roda de conversa 

para um grupo de pessoas, é que se torna possível aprofundar a leitura das necessi-

dades, tanto individuais quanto coletivas; promove também um contato maior com os 

integrantes da cooperativa; proporciona a socialização, tanto com os colegas de trabalho 

quanto com pessoas de fora do âmbito do trabalho (LOPES et al., 2011).
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4. AVALIAÇÃO

 Conclui-se que o sistema de gestão e gerenciamento de resíduos sólidos teve um 

grande avanço partir da PNRS, e é de extrema importância o conhecimento da lei pela 

comunidade, principalmente os catadores.

 Os resultados desse trabalho foram positivos, pois além do interesse dos mem-

bros das cooperativas e o aprendizado, os alunos envolvidos também aprendem através 

das visitas e rodas de conversas. 
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1. APRESENTAÇÃO

A Extensão Universitária é um dos três pilares básicos das universidades, juntamente 

com o Ensino e a Pesquisa. Os cursos de extensão são uma das possibilidades de 

efetivação da extensão e podem ser considerados uma construção de um novo saber, 

associando os conhecimentos científicos com os conhecimentos populares ou prévios, 

bem como a teoria com a prática. 

Neste contexto, nossa proposta vincula a extensão universitária com a Educação 

em Saúde (ES). A ES pode ser entendida por meio de um significado didático, não pos-

suindo como interesse direto a mudança de atitudes ou hábitos dos indivíduos, mas, 

sim, visando a reflexão dos mesmos, baseando-se em seus conhecimentos (MOHR, 

2002). 

A ES busca possibilitar que os estudantes (sejam eles do Ensino Fundamental, 

Médio ou Superior) decidam que atitudes e ações irão tomar de forma reflexiva e com 

criticidade diante daquilo que lhe é posto. Além disso, a ES, de acordo com Mohr (2002) 

e Venturi et al. (2013), instrumentaliza o sujeito; ou seja, busca desenvolver ferramentas 

que podem (ou não) virem a ser utilizadas em suas vidas.

Considerando a importância do desenvolvimento dos cursos de extensão articula-

do a ES, pretendemos, neste trabalho, compartilhar e analisar um relato de experiência 

sobre uma das atividades que ocorreram no Curso de Extensão para Pedagogia: Apli-

cando Ciências na Escola. 
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2. DESENVOLVIMENTO

O Curso de Extensão para Pedagogia: Aplicando Ciências na Escola foi divulgado 

para os/as estudantes da graduação em Pedagogia da Universidade Federal do Rio 

Grande (FURG). Ele foi desenvolvido por graduandos/as do último período de Ciências 

Biológicas Licenciatura, sendo referente disciplina de estágio docente. O curso objetivou 

aprimorar o campo de estudo das Ciências, bem como complementar alguns dos conhe-

cimentos desta área e contribuir com a construção de metodologias e abordagens sobre 

saúde que possam ser utilizadas nas escolas.

Tivemos a participação de 32 cursistas, de uma variada faixa de idade, sendo que 

a maioria eram mulheres. Organizamos o curso em quatro encontros, contabilizando 20 

horas de atividades. Em cada dia do curso foram abordadas metodologias e temáticas 

diferenciadas envolvendo questões como a importância da vacinação, as doenças se-

xualmente transmissíveis, os efeitos da radiação solar, a reciclagem e o descarte do lixo 

na cidade do Rio Grande, além de discussões sobre gêneros e sexualidades. Utlizamos 

diversos artefatos culturais, que enriqueceram as atividades, tais como reportagens, 

imagens extraídas da internet, experimentos, jogos, dentre outros.

A atividade de “Mitos e Verdades sobre Higiene e Saúde” ocorreu no primeiro dia do 

desenvolvimento do curso e no seu planejamento foram formuladas afirmações relacio-

nadas a higiene e a saúde, tais como: 1) uma das dicas para matar piolhos e lêndeas é 

borrifar vinagre no cabelo, cobrir com uma touca e deixar agir; 2) qualquer método con-

traceptivo que a pessoa usar, estará protegido contra as doenças sexualmente transmis-

síveis (DST’s); 3) não há mal nenhum em compartilhar objetos de uso pessoal (escovas 

de dentes, toalhas de banho, calcinha, cueca, etc) se é entre os membros da família; 

4) o mau hálito significa que você não escovou os dentes corretamente; 5) os sinais de 

infeção por uma DST podem aparecer em outras regiões do corpo e não somente nos 

órgãos sexuais, entre outras.

Estas afirmações foram surgindo a partir da consulta em alguns livros didáticos, 

nos quais notamos que muitas dessas afirmações não eram abordadas, como é o caso 

dos piolhos; e quando eram abordadas, como é o caso das doenças sexualmente trans-

missíveis, salientavam apenas a utilização do método contraceptivo para uma possível 

prevenção. Além disso, pensamos que essas afirmações podem fazer parte das dúvidas 

dos estudantes de 1° ao 5° anos, bem como das indagações dos/das granduandos/as 

do curso de Pedagogia.

Com relação a maneira como a atividade se deu, destacamos que os/as participan-
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tes se organizaram em duplas e as afirmações foram distribuídas em folhas de papel. 

As afirmações eram lidas em voz alta e os/as cursistas deveriam julgar se essas afirma-

ções eram verdades ou mitos. Além disso, poderiam concluir que não sabiam respon-

der ou que estavam em dúvida com a afirmação. Quando não sabiam, as afirmações 

consideradas verdadeiras deveriam ser colocadas dentro de uma maçã vermelha; já as 

afirmações tidas como mito deveriam ser colocadas nas maçãs marrons; e as afirma-

ções duvidosas nas maçãs verdes. Logo após, as maçãs (que foram confeccionadas 

de feltro) deveriam ser amarradas em um modelo de árvore, construída do mesmo 

material.

Salientamos, que entre uma afirmação e outra, ocorria um momento de discussão, 

no qual os/as participantes opinavam e justificavam o julgamento das afirmações por 

meio dos seus conhecimentos prévios. Ainda nesse momento, nós como ministrantes 

do curso, fazíamos intervenções a fim de sanar as dúvidas e contribuir com a constru-

ção dos conhecimentos que estavam sendo abordados.

3. RESULTADOS

A atividade relatada neste trabalho rendeu boas discussões com os/as participantes 

do Curso de Extensão. As discussões envolveram questões como a eficácia dos xampus 

para matar os piolhos, o ciclo de vida e os tipos de piolhos, a nova vacina contra o vírus 

do papiloma humano (HPV, vem do inglês Human Papiloma Virus) e a importância 

de se fazer exames médicos periodicamente. Informações como os sintomas de 

determinadas doenças sexualmente transmissíveis e a transmissão das mães grávidas 

para os bebês também foram mencionadas pelos participantes. Todos/as participaram, 

demonstrando grande interesse sobre a temática que estava sendo abordada. Além 

disso, os/as cursistas ficaram à vontade em fazer relatos e contar suas experiências 

e vivenciadas na escola, em situações semelhantes as que foram apresentadas nas 

afirmações. 

Dentre estes relatos, destacamos a discussão sobre a vacinação. Os/as participan-

tes tinham muitas dúvidas sobre esse tema e acabaram fazendo questionamentos mais 

complexos, como por exemplo a ação da vacina, permitindo que fossem abordados o 

sistema imunológico e sua importância para o bom funcionamento do organismo. 
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 Com a leitura das afirmações e da discussão se era mito ou verdade, desen-

cadeamos e construímos uma série de conhecimentos, como por exemplo, a partir da 

afirmação que abordava os piolhos e lêndeas, discutimos como ocorria o ciclo de vida 

desse inseto, para justificar tamanha proliferação, bem como as diferentes espécies de 

piolho. Os/as cursistas destacaram, ainda, que o não tratamento dos casos de piolho, 

pode levar a complicações, como ferimentos e até mesmo anemia. 

 Em muitas das afirmações, os/as cursistas ficaram com dúvidas e afirmavam não 

saber se tratava de um mito ou uma verdade. Na afirmação dos objetivos e roupas de 

uso pessoal,muitos dos/das participantes concluíram que não havia problema em com-

partilhar entre os familiares. No entanto, nenhum objetivo de uso pessoal ou roupa íntima 

deve ser compartilhado com qualquer outra pessoa.

 Além disso, ao abordar as DST, surgiram muitos questionamentos e inquietações. 

Apontamentos de diversas doenças, como sifilis, gonórreia e HPV, foram algumas delas. 

A partir dos comentários sobre essa última doença, surgiu a polêmica sobre a vacina 

contra o HPV e, consequentemente, abordamos os efeitos e a importância das vacinas, 

assim como o funcionamento das delas no organismo, relacionando com as ações do 

sistema imunológico.

 Entretanto, destacamos que a partir da Educação em Saúde, voltamos nossas 

discussões para a reflexão e não para a imposição de comportamentos e atitudes tidos 

como necessários e pertinentes. Buscamos articular os conhecimentos construídos no 

campo científico e as questões concernentes à saúde, de modo a problematizar estes 

mitos e verdades que foram explorados no curso. Acreditamos, que assim, abrimos es-

paço não só para a reflexão e o compartilhamento de experiências, mas possibilitamos 

uma interação mais efetiva dos cursistas na prática proposta.

4. AVALIAÇÃO

 As atividades realizadas no Curso de Extensão para Pedagogia: Aplicando 

Ciências na Escola proporcionaram, aos ministrantes, diversos momentos de intensas 

trocas de conhecimentos, através de discussões e problematizações que enriqueceram 

as atividades propostas. Além disso, os cursitas, participantes desses momentos 

puderam ampliar os seus campos de saberes e sanar várias dúvidas de forma didática e 

descontraída. 
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Destacamos, então, a importância desse tipo de atividade como contribuição tanto 

para a formação dos ministrantes quanto dos/das participantes. Realçamos, também, 

que esta proposta pode ser realizada com qualquer temática do conhecimento, pois 

visa problematizar algumas questões entendidas como verdades em nossa sociedade. 

Além disso, acreditamos que o curso constitui-se como uma importante ferramenta de 

discussão dos saberes científicos do campo da saúde, que podem ser explorados por 

estes futuros professores no processo de escolarização.
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1. APRESENTAÇÃO

O Projeto de Extensão e Cultura Ludoteca do Turismo, criado no ano de 2005 com o 

intuito de atuar na área de educação patrimonial, é responsável pela elaboração de jogos 

e atividades lúdicas aplicados durante oficinas que são realizadas nas escolas. Em cada 

oficina, se procura um jogo diferente, que esteja relacionado à temática trabalhada no dia 

e que esteja adequado à faixa etária dos alunos atendidos.

Os principais objetivos do Ludoteca consistem em auxiliar na compreensão e cons-

cientização das crianças de uma forma recreativa e divertida sobre assuntos relaciona-

dos à sustentabilidade, ao patrimônio, aos bairros e à história de Pelotas, até à cidadania, 

sempre versando a relação destes com o turismo. Neste trabalho, serão apresentados 

dois jogos desenvolvidos por este projeto entre os anos de 2016 e 2017 para ações que 

abordem os temas supracitados.

Segundo Fonseca Filho (2007, p. 11), a educação turística trata-se de “uma prática 

pedagógica direcionada para complementar a formação dos educandos, visando o pre-

paro destes para um mundo multicultural e globalizado”. Este seria um meio de alcançar 

o objetivo da multidisciplinaridade, através de uma abordagem de conteúdos que reme-

tam à realidade dos alunos, complementando sua formação básica e formando cidadãos 

críticos e engajados nas questões sociais.
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2. DESENVOLVIMENTO

As práticas pedagógicas predominantes na atualidade, conforme Fortuna (2000, 

p. 153), vêm desmerecendo a importância do jogo na aprendizagem. Isso se reflete no 

discurso de que “escola é lugar de aprender, não de brincar”. Esse desmerecimento de-

corre da ideia de que o jogo é contrário à seriedade e à verdade. Porém, ainda segundo 

a autora, a criança usa o mundo do faz-de-conta como um escape do mundo real, para 

poder suportar e compreender a realidade, e o brinquedo é um objeto que “transfere 

interesses, fantasias, ansiedades e sentimentos de culpa”.  Por isso, brincar vai muito 

além de simplesmente divertir-se: é também uma maneira de entender o mundo e de 

relacionar-se com ele. 

Nesse sentido, sendo a aprendizagem a apreensão e internalização de símbolos 

e ideias e a brincadeira a apreensão do real através da representação, podemos dizer 

que ambas são atividades análogas. Logo, a escola é lugar de aprender, mas é tam-

bém lugar de brincar. Conforme Winnicott (1975, p. 79-80), “é somente no brincar que 

o indivíduo, criança ou adulto, pode ser criativo e utilizar sua personalidade integral, e 

somente sendo criativo pode descobrir seu eu”. Por isso, brincando o sujeito também 

é capaz de formar e transformar a sua identidade pessoal, em qualquer fase da vida.

O presente trabalho consiste em descrever o processo de elaboração de dois no-

vos jogos criados pelos bolsistas entre os anos de 2016 e 2017. Para a realização do 

mesmo, foi feita uma pesquisa bibliográfica e uma pesquisa documental no acervo do 

Projeto Ludoteca do Turismo. Com isto, se conheceu melhor o projeto, seus objetivos, 

além dos jogos que já fazem parte do seu inventário, criados por bolsistas de anos ante-

riores. A partir disso, pensou-se na elaboração de novos jogos e em todas as questões 

que envolvem esse processo: quais seriam suas regras, para que faixa etária estariam 

destinados, bem como de que maneira eles cumpririam com o propósito da educação 

turística, cidadã e patrimonial, que afinal é o principal intuito das atividades lúdicas de-

senvolvidas no projeto.

3. RESULTADOS 

Conforme Kishimoto (1994), a ludicidade não pode ser vista apenas como diversão. 

O desenvolvimento do lúdico facilita a aprendizagem, o desenvolvimento pessoal, so-

cial e cultural, os processos de socialização, comunicação, expressão e construção do 
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conhecimento. Por isso, utilizam-se os jogos do projeto Ludoteca do Turismo como um 

complemento às oficinas. 

A partir dessa concepção e a partir da analise do inventário de atividades lúdicas 

do projeto, propôs-se a criação de alguns jogos novos para o ano de 2017. Dentre eles, 

destacam-se dois: o “Perfil do Turista”, direcionado ao público adolescente e adulto, e o 

“Memória Pelotas”, destinado a crianças a partir dos 10 anos de idade.

Para a elaboração do jogo “Perfil do Turista”, baseamo-nos no jogo “Perfil” da marca 

de jogos “Grow”. Assim, foram criadas 41 cartas com oito dicas cada uma, relacionadas 

a um patrimônio, meios de transporte ou lugares da cidade de Pelotas (Figura 01). A 

cada rodada, um jogador sorteia uma dessas cartas e, após revelar se é uma “coisa” ou 

“lugar”, os demais vão pedindo as dicas, um de cada vez. O objetivo do jogo é que esses 

jogadores adivinhem, através das dicas, qual o patrimônio, meio de transporte ou lugar 

correspondente à carta sorteada. Quanto menos dicas forem utilizadas, maior a pontua-

ção/deslocamento no tabuleiro do participante que acertar. Ganha quem percorrer todo 

o trajeto do tabuleiro primeiro. 

Figuras 01: Exemplo de carta criada para o jogo “Perfil do Turista” – 
Acervo Ludoteca do Turismo, 2017.

Já o jogo Memória Pelotas (Figura 02) trata-se de um baralho de 32 cartas com ima-

gens importantes e representativas da cidade. É similar a um jogo da memória comum, 

mas a diferença é que os pares se formam pela combinação de imagens antigas da 

paisagem de Pelotas com as suas equivalentes atuais. O objetivo desse jogo é estimular 

a memória do participante e neste caso fixar os lugares representativos do patrimônio 

arquitetônico, cultural e natural de Pelotas, verificando as modificações da paisagem 

desses ao longo do tempo.
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Figura 02: Par do jogo “Memória Pelotas” – Acervo Ludoteca do Turismo, 2017.

Dessa forma, com ambos os jogos os conteúdos abordados durante as oficinas são 

revisados de uma maneira divertida e prazerosa. Também é perceptível o caráter mul-

tidisciplinar dessas atividades, ao abrangerem aspectos históricos, naturais, culturais e 

que fazem parte do dia a dia dos jogadores. Nas discussões e reflexões resultantes das 

oficinas e brincadeiras, se busca mostrar a relação dos aspectos citados com o turismo 

em si – tanto na possibilidade da sua prática diária através do estranhamento e re-olhar 

das coisas, como na necessidade da sua realização de maneira responsável.

Nesse sentido, o projeto busca sempre renovação, para que sempre tenham dispo-

níveis jogos atualizados e em condições de uso, e para que se siga com a atuação nas 

escolas públicas do município de Pelotas, a fim de mostrar a importância do turismo, da 

preservação do patrimônio e incentivar a prática da cidadania.

4. AVALIAÇÃO

Como resultado das análises e discussões, é possível concluir que os jogos lúdico-

-pedagógicos desenvolvidos pelo projeto de extensão e cultura Ludoteca do Turismo são 

de grande valia na educação das crianças como um todo, contribuindo para o desenvol-

vimento intelectual, psicológico e subjetivo dos alunos das escolas públicas de Pelotas, 

ampliando o repertório destes nos temas turismo, cidadania e patrimônio.

Para os alunos do curso de Bacharelado em Turismo da UFPel, o projeto possibilita 

uma reconexão com a infância, ao desenvolver os jogos e aplicá-los junto às crianças. 

Também favorece o aprendizado referente aos temas supracitados, pois na produção e 

na realização dos jogos, entra-se em contato com todo o conhecimento que posterior-

mente se transmite.
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Por fim, acredita-se que seja necessário continuar com as ações do projeto e seguir 

criando jogos novos, sempre buscando a manutenção e a renovação do acervo, visto 

que aprender brincando não é apenas possível, mas também é prazeroso e proveitoso.
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1. APRESENTAÇÃO

A educação popular é um método de educação que valoriza os saberes prévios 

do sujeito, além de suas realidades culturais, na construção de novos saberes. Envolve 

um olhar crítico, facilitando o desenvolvimento da comunidade onde o educando está 

inserido, estimulando o diálogo e participação comunitária, possibilitando uma melhor 

leitura da realidade social, política e econômica ao qual se insere. Pode ser aplicada em 

qualquer contexto, mas as aplicações mais comuns ocorrem em assentamentos rurais, 

em instituições socioeducativas, em aldeias indígenas e no ensino de jovens e adultos 

(FREIRE, 1996).

Os cursos pré-vestibulares populares, também chamados alternativos ou comu-

nitários, surgiram no Brasil com o intuito de minimizar as problemáticas referentes à 

desigualdade existente no acesso às universidades públicas (ZAGO, 2009), e aplicar o 

conceito de educação popular na construção do conhecimento crítico.

Neste contexto surgiu o “Desafio Pré-Universitário Popular” conhecido até o ano 

de 2016 como ‘’Desafio Pré-Vestibular’’, sendo este um programa de estratégico da 

Pró-reitoria de Extensão e Cultura, criado em 1993 e baseado nos princípios da Inclu-

são Social e da Educação Popular. Trata-se de um preparatório para o Exame Nacional 

do Ensino Médio (ENEM), voltado para a população em situação de vulnerabilidade 

social, em especial àquelas que residem nas zonas periféricas da cidade de Pelotas. 

Contando com 2(dois) processos de seleção ao longo do ano, sendo estes em caráter 

extensivo (preparatório de 8 meses) e intensivo (preparatório de 4 meses), a divulgação 

é realizada nas escolas e demais mídias, o processo de seleção é realizado única e ex-

clusivamente através da análise socioeconômica do candidato. É um curso totalmente 
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gratuito para os educandos/as e onde os/as educadores/as são todos voluntários / as, 

além de contar com sete bolsistas de iniciação a extensão.

O educador/a popular está ligado a um movimento que por um lado busca a exten-

são da educação, e por outro a formação social, política e profissional especialmente, de 

jovens e adultos excluídos da escola regular na idade própria.

Os professores/as, inseridos no contexto do projeto Desafio, são os acadêmicos 

voluntários da UFPel, com saberes específicos, distintos muitas vezes dos saberes dos 

educandos.

Ao longo dos anos e experiências do projeto Desafio, o percentual de evasão dos 

alunos ficou na casa dos 30 a 40% e entre os fatores principais para este resultado 

destaca-se: os problemas socioeconômicos, os problemas familiares, a perspectiva de 

vida, a experiência do meio universitário, e problemas de ordem estrutural do Projeto e 

dinâmica de ensino (THUM, 2000).

Nos dias atuais, o índice de evasão encontrou números alarmantes, chegando a 

70%, logo, se faz necessário um estudo mais aprofundado a fim de detectar os motivos 

principais para este aumento. Com este intuito, o presente estudo visa, através de da-

dos coletados dos educandos/as, estabelecer os principais motivos para o aumento da 

evasão.

2. DESENVOLVIMENTO

O objetivo deste trabalho é a análise dos motivos relacionados à crescente evasão 

nos pré-universitários populares, com base em resultados obtidos no Desafio Pré-Uni-

versitário Popular.

 Atualmente o país vive uma situação econômica considerada “muito preocupante”, 

sobretudo pelos efeitos da recessão econômica e do desemprego e na inflação, isso 

aliado a uma instabilidade que interfere de forma negativa na vida social e econômica da 

população, neste caso educandos/as e educadores/as.

 O corte de gastos na educação veio como uma “avalanche” e trouxe consigo o 

medo do presente e a insegurança no futuro. Conectado a essa realidade, estão os pré-

-universitários populares, esses ligados em sua maioria a Universidades Federais, sofre-

ram grandes cortes no seu orçamento. Abalando assim, sua estrutura de funcionamento.

A análise dos dados se deu através da aplicação de um questionário aos educan-

dos/as, os quais ainda frequentam regularmente as aulas no projeto, a fim de determi-
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nar as maiores dificuldades encontradas por eles no dia a dia. Foram definidos, pelos 

pesquisadores 6 (seis) questões que podem estar influenciando a evasão de alunos e 

uma opção para outros motivos não presentes no questionário. Os educandos deve-

riam marcar uma das seguintes opções: 1) Valor do transporte, 2): falta de educadores, 

3): falta de interesse, 4): falta de segurança, 5): necessidade de trabalhar; 6): falta de 

incentivo da família. 

As questões presentes no questionário foram elaboradas através do contato ao 

longo dos meses com os educandos, da interação com representantes de outros pré-

-universitários populares, e do estudo realizado em programas similares ao longo dos 

anos.

3. RESULTADOS 

Através dos dados obtidos dos 34(trinta e quatro) educandos/as presentes na re-

alização do estudo, gerou-se um gráfico apresentando quais motivos os estudantes 

acreditam ser mais impactantes na decisão de evadir do curso. Sendo estes justificados 

da seguinte maneira:

 1): Valor do transporte, a sede do projeto localizada atualmente na área central da 

cidade requer o deslocamento dos estudantes da periferia diariamente;

 2): Falta de educadores/as, como mencionado são de caráter voluntário, com isso, 

muitas vezes havendo uma falta de comprometimento por parte destes, em comparecer 

as aulas, deixando os educandos/as em déficit de determinado conteúdo; 

 3): Falta de interesse, por se tratar de um curso gratuito há uma parcela de edu-

candos/as que param de frequentar por falta de comprometimento;

 4): Falta de segurança, a instabilidade atual da segurança na cidade, a localização 

do projeto, assim como a retirada dos vigilantes da sede pelo corte de gastos gera um 

clima de insegurança;

 5): Necessidade de trabalhar, muitos dos educandos/as possuem uma jornada du-

pla, além de estudar, necessitam trabalhar, e o desgaste tanto físico quanto emocional 

e mental, acabam por promover a desistência do estudo; 

6): Falta de incentivo da família, as aulas no turno da noite são frequentadas em 

sua maioria por pessoas acima de 30 (trinta) anos, e estas sofrem com a pressão fami-

liar para abandonar o curso.
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Gráfico 1: Principais motivos da evasão

Como é possível observar no gráfico acima (Gráfico 1), elaborado através da por-

centagem de alunos por motivo descrito anteriormente, percebeu-se que o motivo desta-

cado como principal é o motivo 1 (um), valor da passagem, seguido dos motivos 3(três), 

5 (cinco), 4 (quatro), 6 (seis), 2 (dois) e outros.

Segundo (RIGO et al., 2012), a evasão é destacada como um estudo de natureza 

complexa de relacionamentos envolvidos, tais como características pessoais, expecta-

tivas e eventos motivacionais. E através da observação dos dados, podemos observar 

que estes corroboram o estudo acima, contudo o aumento da evasão no cenário atual 

dá-se pela instabilidade econômica vivida atualmente.

4. AVALIAÇÃO

Compreendendo que um dos objetivos da extensão é contribuir com a solução de 

problemas sociais (Política Nacional De Extensão Universitária, 2012), consideramos 

que esta pesquisa é de grande importância, para que o conjunto de envolvidos com o 

Desafio possam buscar soluções para a evasão, e que o programa possa atingir um 

dos seus principais objetivos que é a inclusão de seus alunos em maior número na Uni-

versidade. Embora a crescente evasão no Pré-Universitário Popular Desafio dá-se por 

motivos externos a universidade, esta em quanto instituição administradora, pode, com 

base nestes resultados, estabelecer medidas que auxiliem na diminuição ou extinção 

das situações encontradas.

E de acordo com estas futuras medidas tomadas, o índice de evasão tenderá a di-

minuir e aumentando o número de estudantes regulares e consequentemente o número 

de moradores da periferia ingressos na universidade.
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1. APRESENTAÇÃO

No contexto atual, percebe-se que o professor necessita cada vez mais de 

abordagens metodológicas inovadoras que motivem e atraiam os aprendizes em sala 

de aula. O ensino tradicional não tem atendido de modo eficaz as necessidades e 

expectativas da sociedade contemporânea. Ainda é possível observar a presença do 

modelo “bancário” de ensino (FREIRE, 2009) em que o aluno é um mero depositário de 

informações.

Com o objetivo de proporcionar o ensino-aprendizagem mais interativo, o Ensino 

Híbrido (ou Blended Learning) consolida-se como uma abordagem pedagógica em que 

a tecnologia e o espaço físico são aliados no que diz respeito ao processo de ensino-

-aprendizagem de línguas. O Blended Learning possibilita que o aluno seja responsável 

pela sua aprendizagem, permitindo que o mesmo consiga realizar uma tarefa de forma 

independente, mas também colaborativa entre aluno/aluno (CHRISTENSEN, HORN e 

STAKER, 2013).

Essa abordagem é composta por quatro modelos metodológicos, a saber: rota-

ção, flex, à la carte e virtual enriquecido. No modelo rotacional os alunos se revezam 

dentro do espaço de sala de aula, sem haver a necessidade de mudanças no espaço 

físico, porém os alunos são divididos em grupos, sendo cada um deles o responsável 

pela realização de uma tarefa orientada pelo professor. O modelo flex é característico 

por haver uma flexibilidade nos horários, possibilitando um controle maior para o aluno 

aprender. No modelo à La carte permite a realização de cursos on-line com um profes-

sor on-line e no modelo virtual enriquecido o aluno irá realizar um curso on-line, porém 

há atividades presenciais obrigatórias (CHRISTENSEN, HORN e STAKER, 2013).

No caso do modelo rotacional por estações, busca-se promover o ensino- aprendi-

zagem colaborativo, pois a divisão dos aprendizes em grupos propicia que cada aluno 

ajude o outro através da interação, contribuindo de modo mais efetivo no processo de 
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aquisição da segunda língua.

Segundo a teoria interacionista, o diálogo e a aprendizagem colaborativa propor-

cionam a participação ativa do sujeito na construção do conhecimento. Vygotsky (1984) 

afirma que a interação é de suma importância para a aprendizagem e o desenvolvimento 

cognitivo. O autor explica que cada sujeito possui um nível diferente de conhecimento 

e é através do trabalho colaborativo e da interação com outras pessoas de níveis mais 

elevados de conhecimento que esse sujeito conseguirá atingir uma gama maior de co-

nhecimento.

Vygotsky (1984) define que a diferença entre esses níveis como Zona de Desenvol-

vimento Proximal. Segundo o autor (idem, p. 97): 

a Zona de Desenvolvimento Proximal define aquelas funções que ainda 

não amadureceram, mas que estão em processo de maturação, fun-

ções que amadurecerão, mas que estão, presentemente, em estado 

embrionário (...).

Sendo assim, é por meio da interação entre aluno-aluno e professor-aluno que ocor-

re a aprendizagem colaborativa. Essa abordagem metodológica incentiva o aluno no 

desenvolvimento do pensamento crítico e, de forma conjunta, estimula a aprendizagem 

através de tarefas, contribuindo para a fluência do sujeito na língua alvo (Figueiredo, 

2006).

De acordo com Long (1983) apud Lightbown e Spada (2000), a aquisição da segun-

da língua advém a partir da conversação, assim o diálogo colaborativo vem a ser uma 

modificação na fala para que o interlocutor consiga compreender. Para o autor, nativos 

em uma situação de conversa com não nativos utilizam dessa modificação na sua fala 

e com isso constroem um diálogo onde há uma colaboração mútua. Além disso, Swain 

(2000) acredita que o conhecimento linguístico é desenvolvido pelo diálogo colaborativo, 

sendo de extrema importância para aquisição da segunda língua.

A partir dessas considerações, este trabalho tem como objetivo principal apresentar 

o relato de uma experiência pedagógica que fez uso da abordagem Blended learning 

no contexto extensionista. A experiência buscou  incentivar o uso dessa abordagem no 

aprendizado da língua inglesa, mostrando que o ensino híbrido é uma ferramenta eficaz 

e que pode ser facilmente implantada em sala de aula.
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2. DESENVOLVIMENTO

Este estudo possui como aporte metodológico a pesquisa qualitativa. Conforme 

Weller e Pfaff (2010, p. 16) esse tipo de abordagem “envolve observações ou gravações 

de situações em salas de aula, nas famílias e grupos juvenis, incluem tratamentos diver-

sos, como a análise da conversação ou a análise do discurso.”

A pesquisa foi realizada durante dois encontros com um grupo heterogêneo de 14 

estudantes, participantes do curso de Inglês Básico I, ofertado pela Câmara de Exten-

são do Centro de Letras e Comunicação, no primeiro semestre de 2017.

3. RESULTADOS

Para a realização da pesquisa foi utilizado o modelo rotacional por estações. Esse 

modelo foi escolhido por não requerer mudança no espaço físico, necessitando apenas 

de acesso a internet. Além disso, nesse modelo o aluno terá acesso a diferentes ativida-

des ao trocar de estação, possibilitando um contato maior com os diversos conteúdos 

estudados.

As atividades foram realizadas nos dias 24/06/2017 e 15/07/20171, ambas com o 

foco na revisão dos conteúdos estudados em sala de aula. No primeiro encontro, a sala 

foi dividida em quatro grupos e foram estipuladas quatro estações. No segundo, os 

alunos foram divididos em três grupos com três estações. Em cada nicho (ou estação) 

havia papeis contendo as instruções daquela atividade. Foram elaboradas as seguin-

tes atividades: completar lacunas, ordenar diálogos e realizar filmagens e áudios para 

publicar no grupo de Facebook da turma. A professora monitorou as atividades e os 

alunos tiveram 10 minutos para resolver as tarefas e fazer a troca de estação. No final, 

todos os grupos deveriam participar de todas as estações.

Uma das características do Blended Learning é que o aluno seja independente ao 

realizar uma tarefa. A partir de uma instrução, ele precisa desenvolver a capacidade de 

resolvê-la em grupo ou sozinho, mas sem a ajuda do professor. Assim, quando a ativi-

dade foi colocada em prática pela primeira vez, a professora constatou que inicialmente 

os alunos ficaram perdidos, não sabiam como resolver a tarefa só com as instruções 

passadas a eles, porém quando todos estavam na última estação já conseguiam so-

lucionar de maneira independente. Já na última aplicação, observou-se que os alunos 

1 As tarefas propostas contaram com a colaboração e orientação da mestranda Helena Santos Kieling, da Univer-
sidade Católica de Pelotas.
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conseguiram coordenar a atividade e em grupo resolveram as tarefas de forma autôno-

ma e rápida.

A fim de identificar a eficácia dessa abordagem, a pesquisa também considerou 

os resultados do questionário elaborado pela Câmara de Extensão do Curso de Letras, 

que visa coletar informações pedagógicas e metodológicas a cerca dos cursos oferta-

dos. Assim, os resultados preliminares apontam que no quesito “metodologia e aborda-

gens” contido no questionário, os alunos consideraram bastante relevantes as tarefas 

em grupo e as atividades de speaking.

4. AVALIAÇÃO

A partir dos resultados analisados, verificou-se que as atividades de rotação por 

estações foram importantes não só para o aprendizado dos conteúdos abordados, mas 

também para que os aprendizes tivessem mais autonomia na resolução de problemas. 

Ao mesmo tempo, esse modelo de ensino híbrido contempla a aprendizagem colabo-

rativa, como exposto anteriormente, na qual os próprios alunos auxiliam aqueles que 

possuem dificuldades em determinada tarefa ou conteúdo. Dessa forma, constatamos 

que além da possível aplicabilidade, o Blended Learning é uma abordagem que contri-

bui para a aprendizagem através da interação e do diálogo colaborativo.
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1. APRESENTAÇÃO

O presente texto apresenta uma reflexão sobre a concepção e realização do projeto 

de extensão, intitulado “I Ciclo de Palestras ao Entardecer Professor Júlio César de Mello 

e Souza”, que foi planejado por acadêmicos do curso de Licenciatura de Matemática 

da Universidade Federal de Pelotas – UFPel. A proposta do Ciclo foi de divulgar uma 

visão da Matemática diferente do senso comum – ciência para poucos – em especial 

da Matemática escolar, através da realização de diferentes atividades em alusão ao 

dia Nacional da Matemática. Encontramos no Boletim n° 13 da Sociedade Brasileira de 

Educação Matemática (SBEM), do ano de 2012, que em 5 de maio de 2004, a professora 

Raquel Teixeira, então deputada federal pelo estado de Goiás, apresentou o projeto de 

lei que instituía o Dia Nacional da Matemática. A data proposta, dia 6 de maio – data de 

nascimento do professor Júlio César de Mello e Souza – foi um pedido da SBEM como 

forma de reconhecimento ao trabalho realizado por esse grande educador matemático 

brasileiro, autor de diversas obras sobre Matemática Recreativa e História da Matemática 

que, além de autor de importantes livros didáticos, escreveu inúmeras obras sob o 

pseudônimo de Malba Tahan. 

Considerando a importância histórica desse educador foi proposto o citado projeto. 

O mesmo tinha a intenção de divulgar o curso de licenciatura em Matemática e comuni-

car à comunidade e aos acadêmicos sobre as diversas áreas que o curso abrange, le-

vando ao conhecimento dos alunos as múltiplas possibilidades de atuação do licenciado 

em Matemática visando principalmente a maior permanência no curso, em particular dos 

estudantes do primeiro semestre, muitos dos quais acabam evadindo. O ciclo possuía 
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também o objetivo de aproximar a comunidade da Universidade e apresentar as diver-

sas ramificações científicas da Matemática, desmistificando o fato de que a Matemática 

se resume a aplicação de algoritmos, sendo destinada a poucos “eleitos”.

2. DESENVOLVIMENTO

O desenvolvimento das atividades do I Ciclo de Palestras ao Entardecer “Professor 

Júlio César de Mello e Souza” foi iniciado tendo em vista o objetivo de abranger as 

diversas áreas da Matemática. Assim foram propostos cinco encontros quinzenais, ao 

entardecer, para que os acadêmicos e a comunidade pudessem participar das palestras. 

A primeira palestra proposta foi “Conversas sobre Malba Tahan” tendo como pales-

trante o Prof. Lino de Jesus Soares, renomado educador pelotense. O objetivo dessa 

palestra foi apresentar quem era o Malba Tahan pelos olhos do palestrante que teve a 

oportunidade de conhecer o autor e contar sobre sua trajetória com a Matemática. O 

palestrante apresentou uma breve biografia do Professor Júlio César e o motivo pelo 

qual ele usava um pseudônimo em vez de seu próprio nome.

A segunda palestra proposta, intitulada “A Matemática através da demonstração” 

foi ministrada pelos professores Cícero Nachtigall, Giovanni da Silva Nunes e Maurí-

cio Zahn, do IFM/UFPEL, com o objetivo de propor aos ouvintes as potencialidades e 

limitações da área da Matemática Pura e sua importância para o desenvolvimento da 

disciplina como ciência exata.

A terceira palestra, “Ensino de Matemática: o desafio dos professores nos dias atu-

ais” contou com a apresentação dos professores André Luis Andrejew Ferreira, Antônio 

Maurício Medeiros Alves e Denise Nascimento Silveira – IFM/UFPEL, que procuraram 

mostrar aos ouvintes que a área da educação Matemática, apesar de ser considerada 

nova é muito significativa para o ensino. É notável que os professores de hoje em dia 

sempre estão em um constante desafio para ensinar seus alunos, ainda mais na Mate-

mática que é uma disciplina considerada difícil por eles. 

A quarta palestra proposta foi “A presença da literatura na Educação Matemáti-

ca” com a palestrante Prof.ª Betânia Lopes Balladares. O objetivo dessa palestra era 

apresentar os modos de produção da sua dissertação de mestrado, intitulada “Malba 

Tahan, Matemática e Histórias em quadrinhos: produção discente de HQs em uma co-

lônia de pescadores”, escrita utilizando alguns contos do livro famoso do Malba Tahan 

“O homem que calculava”. A palestrante trouxe sua experiência dentro de sala de aula 
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com a utilização do livro do Professor Júlio César e suas potencialidades no ensino de 

matemática, assim nos realçando a importância da literatura dentro da matemática.

A quinta e última palestra teve o PIBID como tema. Em “Pibidiando: conversando 

com o PIBID” a palestrante Prof.ª Vanessa Caldeira Leite e as acadêmicas Juliana Bo-

anova Souza e Letícia Klein Parnoff procuraram proporcionar ao público um contato 

com o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID. A Professora 

Vanessa apresentou o que o programa tem a oferecer nas escolas públicas e as acadê-

micas relataram a experiência de como é trabalhar nas escolas com materiais concretos, 

junto aos anos iniciais.

A cada palestra foi disponibilizado um questionário de avaliação para que os ouvin-

tes pudessem registrar suas percepções e deixarem sugestões para o próximo Ciclo de 

Palestras ao Entardecer “Professor Júlio César de Mello e Souza”.

3. RESULTADOS 

No decorrer das discussões das palestras, foram abordados diversos assuntos rela-

cionados ao professor, ao aluno e a Matemática. Este momento serviu para que consta-

tássemos a extrema relevância da formação inicial e continuada de professores. Como 

nos diz COSTA (2008, p.55),

quanto mais uma pessoa aprende, mais aumentam as suas necessi-

dades de aprendizagem e sua capacidade de adquirir novos conheci-

mentos. Não podemos mais pensar em pessoas formadas. Todos nós 

estamos em formação ao longo da vida. Aprender, portanto, é uma exi-

gência que nos acompanha do início ao fim de nossa existência. Quanto 

mais conhecimentos adquirimos, mais aumenta a nossa área de conta-

to com o desconhecido e, assim, cada vez mais ampliam-se as nossas 

necessidades de aprendizagem. Aprender é crescer. E nenhum tempo 

é inadequado para isso (apud LIMA e DUARTE, 2014, p. 20).

 Sendo assim mais que ensinar conceitos prontos, os professores devem estar 

em constante atualização e disponíveis a novos aprendizados, desse modo destaca-se 

a importância, além da formação inicial, da formação continuada. 
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Com o ciclo conseguimos atingir um significativo número de estudantes, conside-

rando o número de alunos do curso, contribuindo assim com sua formação inicial. O 

gráfico a seguir apresenta o número de participantes de cada palestra:
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Por outro lado podemos perceber uma taxa de diminuição do público do evento, 

mesmo sendo as palestras em datas e dias de semana alternados, porém durante a 

realização do ciclo as atividades acabaram coincidindo com o calendário de provas dos 

acadêmicos, levando a uma diminuição dos participantes.

4. AVALIAÇÃO

Conclui-se que foi de extrema relevância a realização do I Ciclo de Palestras ao 

Entardecer “Professor Júlio César de Mello e Souza”, principalmente para os alunos de 

primeiro semestre do curso de licenciatura em Matemática e para a comunidade que 

não conheciam as áreas da Matemática. 

Para o II Ciclo de Palestras ao Entardecer “Professor Júlio César de Mello e Souza” 

em 2018 o Ciclo será aperfeiçoado, tendo como tema central relatos de experiência na 

área da docência. Tal tema será abordado devido às sugestões que os ouvintes suge-

riram.
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1. APRESENTAÇÃO

O modo de escolher os alimentos utilizados na dieta varia nas diversas classes 

sociais. Assim, incluem-se razões psicológicas para aceitação e rejeição dos alimen-

tos, sendo classificadas pelas suas propriedades sensoriais (sabor e aroma) e se estes 

alimentos trazem benefícios ou perigos à saúde. Fatores como utilidade, aparência e 

higiene também têm grande influência na escolha (FALLON et al, 1983). 

Sabe-se que dietas ricas em gorduras, sal e açúcar e pobres em carboidratos com-

plexos, vitaminas e minerais, aliadas à falta de exercícios físicos, são responsáveis pelo 

aumento de doenças crônicas não transmissíveis ligadas à dieta, como, por exemplo, a 

obesidade, diabetes, problemas cardiovasculares, hipertensão e osteoporose. Há anos 

acredita-se que o consumo de frutas e hortaliças está relacionado à prevenção destas 

doenças (CARVALHO et al. 2006). 

Deste modo, sabe que o ambiente escolar é considerado um ótimo local para o 

desenvolvimento de atividades voltadas à promoção de saúde, pois permite não só 

que tais ações sejam incorporadas desde a educação inicial, mas também possibilita 

estreitar o contato entre a família e o ambiente escolar neste processo (CARVALHO et 

al. 2008). 

Desta maneira, o presente trabalho objetivou estimular os estudantes de ensino 

fundamental para o consumo de frutas e hortaliças, orientando-os para que apliquem 

corretamente as técnicas de higienização, destacando aspectos essenciais, tanto para 
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estudantes quanto professores, quanto as formas de preparo que garantam a segu-

rança no consumo de vegetais frescos.

2. DESENVOLVIMENTO

Para execução deste projeto tem-se realizado constantes revisões bibliográficas, a 

fim de atualizar as informações e fundamentar os novos temas que são inseridos, em 

função das solicitações das escolas, assim, o material de apoio aos cursos é atualizado 

e elaborado na forma de slides. 

A Escola Estadual de Ensino Fundamental Padre Anchieta, localizada no bairro Are-

al em Pelotas-RS, foi contatada através da coordenadora pedagógica e o encaminha-

mento para execução das oficinas foi dado ao professor da turma de 5º ano do ensino 

fundamental, que trabalhava os conteúdos gerais com os alunos, assim, as atividades 

práticas e teóricas foram direcionadas aos alunos desta turma, que era composta por 15 

crianças.

Os cursos teóricos abordaram os seguintes assuntos: importância nutricional de 

frutas e hortaliças; formas corretas de higienização dos vegetais, dos utensílios/equipa-

mentos utilizados no preparo e dos manipuladores; alterações que ocorrem nos vege-

tais; técnicas de preparo de vegetais na forma fresca que garantam maior vida útil. 

Os temas foram abordados pelos alunos e professores integrantes do projeto com 

apoio de recursos audiovisuais. Ao longo da exposição os alunos foram estimulados a 

participarem, tirando dúvidas, fazendo perguntas sobre aspectos complementares e re-

latando situações vivenciadas. 

Realizaram-se dois cursos teóricos envolvendo os temas mencionados acima, nos 

quais se dividiu o conteúdo em pequenas partes e mesclou-se com atividades lúdicas, 

a fim de tornar mais proveitosa e didática à troca de conhecimentos com as crianças 

(Figura 1).

No primeiro encontro, fez-se uma atividade nas quais diversas frutas estavam dentro 

de caixas fechadas e através do tato era preciso identificar as mesmas. Já na segunda 

parte teórica realizou-se a distribuição de espetinhos de frutas “in natura” aos alunos 

participantes, utilizando frutas coloridas e da estação, que servissem como estímulo 

para o consumo. A Figura 1 mostra os alunos no curso teórico (esquerda) e espetinhos 

que foram oferecidos (direita).
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Figura 1 – Estudantes participando do primeiro curso teórico (esquerda) e espetinhos de 
frutas distribuídos (direita).

o final das atividades, aplicou-se um questionário a fim de obter uma avaliação das 

atividades. O questionário era composto por 7 perguntas (1 à 7), sendo 1 - O que você 

achou conteúdo tratado?; 2 - O que você achou dos apresentadores?; 3 - Em que nível 

foram as novidades?; 4 - Como foi para entender o assunto?; 5 - As brincadeiras realiza-

das envolvendo o olfato e o tato para descobrir as frutas motivaram sua curiosidade de 

conhecer/provar novas frutas?; 6 - O que você acharia se tivessem mais cursos como 

este?; 7 - Quanto você acha que pode colocar em prática do que você aprendeu? Como 

opções de respostas, os alunos dispunham de uma escala com expressões faciais, 

com níveis de respostas de 1 a 5, sendo o valor 1 - Muito ruim; 2 - Ruim; 3 - Mais ou 

menos; 4 - Bom; 5- Ótimo, segundo o que está mostrado na Figura 2.

Figura 2 – Escala facial utilizada para avaliação do curso pelos.

3. RESULTADOS 

As atividades teóricas foram realizadas na sala de aula da turma de 5º ano da Es-

cola Estadual de Ensino Fundamental Padre Anchieta.

Os resultados obtidos através do questionário, aplicado ao final dos cursos teóri-

cos, são expostos na Figura 4, através de um gráfico em barras na qual as respostas 

são expressas em percentagem.
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Figura 4 – Dados da avaliação das atividades da oficina de alimentação saudável na 
Escola Padre Anchieta.

Considerando o gráfico, notou-se a aprovação das atividades por mais de 85% das 

crianças, somadas as respostas “ótimo” e “bom”, e em relação às outras perguntas, tam-

bém se sobressaíram às respostas “ótimo” e “bom”.  

A atividade envolvendo o tato e olfato evidenciou que alguns alunos têm muita resis-

tência ao consumo de frutas, visto que 7% responderam “ruim” para a pergunta “E” (As 

brincadeiras realizadas envolvendo o olfato e o tato para descobrir as frutas motivaram 

sua curiosidade de conhecer/provas novas frutas?). Acredita-se que este resultado tenha 

como motivo a dispersão e a falta de interesse em novos aromas e texturas oriundos 

das frutas e hortaliças e pode estar relacionado ao fato de algumas crianças não terem o 

hábito de consumo destes vegetais. Além disso, esta rejeição pode ter gerado restrição 

na aceitação e entendimento do assunto.

Porém, 80% das crianças achariam ótima a realização de atividades similares (Per-

gunta F – “O que você acharia se tivessem mais cursos como este”?). 

Foi aberto um espaço para perguntas sobre os temas abordados, nas quais as dúvi-

das foram todas esclarecidas, mas percebeu-se um baixo interesse por parte dos alunos, 

pois uma minoria participou. A entrega dos “espetinhos de frutas” foi feita ao término do 

curso e percebeu-se uma resistência pelas crianças, visto que poucos se interessaram 

em pegá-los, fato diferenciado do já vivenciado em outras escolas.

Percebeu-se que a comunidade da referida escola é bastante carente e a turma 

heterogênea em idade e comportamento, tais fatores devem ter exercido influência no 

interesse pelo assunto, sendo que em algum momento foi bem difícil prender a atenção 

das crianças e tentar motivá-las. Muitos deles mostravam-se agitados e bastante ruido-

sos. Ainda assim, com os esforços empreendidos e a diversificação das atividades, foi 

possível observar que a maioria gostou da proposta. Acredita-se que outros projetos, 
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que trabalhassem também questões sócio-educativas, pudessem ser bem importantes 

para a comunidade escolar em questão.

4. AVALIAÇÃO

Com base nos resultados dos questionários, pode-se avaliar que a atividade teórica 

foi bem aceita, entretanto, na prática observou-se dificuldade de assimilação e de con-

centração dos alunos. 

Em contrapartida, incentivar as crianças a terem hábitos alimentares saudáveis e 

consciência da importância de boas práticas de manuseio e preparo dos alimentos é 

prazeroso. Além disso, vale destacar a troca de experiências entre os discentes da gra-

duação e os alunos do ensino fundamental que foi proveitosa e aperfeiçoou o conheci-

mento de todos. As vivências servem como resultado para melhorias no desenvolvimen-

to dos cursos para que se tenha um aproveitamento cada vez melhor.

5. REFERÊNCIAS
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1. APRESENTAÇÃO

Segundo BETTI (1999), apesar da forma de maior difusão do movimento corpo-

ral nas escolas tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio seja o esporte, 

apenas algumas modalidades são aplicadas nas aulas de educação física, de forma 

aleatória e desordenada na maioria dos casos, suscitando o questionamento sobre qual 

o motivo desta manutenção dos conteúdos focados em poucas modalidades, onde se 

destaca o fato de pouco ou nenhum conhecimento dos professores de algumas práti-

cas esportivas além dos quatro grandes, impede que se apresentem outras modalida-

des aos alunos. Em um estudo de BETTI (1992), alunos entrevistados foram taxativos 

ao responder que sim, gostariam de uma maior diversidade nos conteúdos propostos 

na aula, com práticas de modalidades esportivas além das já aplicadas.

O Beisebol se apresenta como uma importante alternativa para enfrentar o proble-

ma citado anteriormente. Além dos benefícios ligados aos aspectos motores, o Beisebol 

traz uma gama de aprendizagens ligadas aos aspectos sociais, éticos e construção de 

valores, desenvolve a lógica e a concentração sem segregar padrões de biótipo e nível 

de habilidade, fazendo com que todos se sintam parte de um todo na sua prática. As 

maiores dificuldades para inserção do Beisebol no currículo da EF escolar são: a mo-

dalidade ter pouca visibilidade no Brasil, ocasionando pouco conhecimento por parte 

dos professores, impossibilidade de algumas escolas proverem um local propício para a 

prática, a utilização pelo esporte de um bastão que muitas vezes é usado para ativida-

des contraventoras que trazem uma imagem negativa ao objeto e ser considerado um 

jogo de culturas diferentes da brasileira.

Considerando o exposto anteriormente, o objetivo deste ensaio é sugerir estraté-

gias para inserção do Beisebol nas aulas de educação física.
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2. DESENVOLVIMENTO

Este ensaio trata-se de um projeto que esta será implantado no ano de 2018. O 

projeto Beisebol nas Escolas tem por objetivos: a) apresentar o Beisebol como uma 

alternativa para EF escolar; b) oportunizar aos escolares a prática de uma modalidade 

diferente; c) contribuir para a formação continuada de professores de EF das escolas 

públicas de Pelotas-RS. 

Para o andamento do projeto serão definidas quatro fases de implantação.   Fase 

I - Formação de 4 horas nas quais serão apresentados para os professores os seguintes 

conteúdos: História e introdução do Beisebol, histórico da modalidade no Brasil, Beise-

bol escolar no Brasil e em outros países, adaptação da modalidade na educação física 

escolar, além da entrega de kits para a aplicação da atividade nas aulas. Fase II - Visita 

as escolas interessadas para auxílio aos professores na implantação do Beisebol nas 

aulas, através dos estudantes da Escola Superior de Educação Física participantes do 

projeto. Fase III - Fase de troca de experiências entre os escolares. Nesta fase é realiza-

do um torneio em forma de festival entre as escolas participantes do projeto. As escolas 

poderão inscrever até quatro equipes em cada uma das categorias, a saber: Menores de 

9 anos misto (M9), Menores de 11 anos masculino e feminino (M11), Menores de 13 anos 

masculino e feminino (M13) e Menores de 15 anos masculino e feminino (M15). Fase 

IV - Avaliação do processo através de entrevistas com os professores, alunos e pais de 

alunos, tornando possível a identificação dos pontos positivos a serem confirmados e 

os pontos negativos a serem reavaliados e aprimorados para a continuidade do projeto. 

Cronograma

Mês 1 - Contato com a Secretaria de Educação do Município de Pelotas e capacita-

ção dos formadores dos professores. 

Mês 2 – Capacitação dos professores através da formação de 4 horas.

Mês 3 – Auxilio aos professores na aplicação da atividade em aula.

Mês 4 – Festival para a troca de experiências entre a comunidade envolvida no 

projeto.

Após o fim do festival, serão aplicadas as entrevistas aos professores, alunos e pais 

dos alunos, para obtenção de uma análise.  
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Orçamento

Os materiais necessários para a montagem do kit que será entregue aos professo-

res na formação para aplicação do Beisebol são: Um bastão, uma bola, um pedestal/

suporte e três cones marcadores.

3. RESULTADOS 

Este projeto pretende formar 20 professores de escolas públicas de Pelotas. Atender 

indiretamente, através dos professores, 2000 alunos dos dois sexos, diretamente 200 

alunos dos dois sexos no festival interescolar e 20 alunos dos cursos de Educação Física 

Licenciatura e Bacharelado da Escola Superior de Educação Física da Universidade 

Federal de Pelotas. 

4. AVALIAÇÃO

Este projeto visa auxiliar os professores ofertando uma alternativa as modalidades 

tradicionais, com aplicação de uma modalidade de esportes aos quais os alunos tenham 

pouco ou nenhum conhecimento, aumentando as suas possibilidades de escolhas em 

uma futura relação com a prática esportiva. Também possibilita a inserção de uma 

atividade onde pode-se aplicar para ambos os sexos, inclusive em atividades mistas, 

gerando uma maior relação social entre os alunos, apresentando valores significativos 

para o desenvolvimento bio-psico-social. Além disto, gera a possibilidade de serem 

criadas competições, que poderão ser utilizadas como uma ferramenta pedagógica 

pelos docentes.
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1. APRESENTAÇÃO

As cidades em seus alicerces constituem-se não apenas de paredes e muros, mas 

de imagens, narrativas e de experiências. Esse enredo torna possível criar relações com 

a cidade que possibilitam transmitir às crianças referências simbólicas no espaço urba-

no, espaços de compartilhamento (MEIRA, 2011). Para Smith, Bordini e Sperb (2009) 

“os passos das crianças pelas ruas da cidade, por seus espaços públicos, são fonte de 

subjetivação, de inscrição simbólica de seu lugar no mundo”.

Nesse sentido, o presente trabalho tem como objetivo compreender a narrativa ver-

bal das crianças sobre o município de Pelotas a partir da dinâmica “Dando Giz à Voz”, 

realizada durante a atuação do projeto de extensão e cultura “Visitas Pedagógicas” do 

Curso de Bacharelado em Turismo da Universidade Federal de Pelotas (UFPel). O Vi-

sitas Pedagógicas é realizado com alunos do ensino fundamental e médio, idosos, de-

ficientes e seus familiares, associações de moradores e comunidade em geral, com o 

objetivo de propor reflexões sobre a temática Turismo e suas relações com o Patrimônio 

através da educação patrimonial (UFPel, 2017).

O roteiro das visitas é desenvolvido pelo centro histórico da cidade de Pelotas e tra-

ta-se de um trajeto realizado a pé, percorrendo o caminho que circunda a Praça Coronel 

Pedro Osório, falando brevemente sobre a história dos prédios.

Neste trabalho, observou-se uma parte da visita realizada com crianças do ensino 

fundamental, possuindo um caráter específico, tanto pela linguagem e pelas narrativas 

usadas na descrição dos prédios e espaços públicos, como por ser permeado por ludi-

cidade ao longo do trajeto.
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2. DESENVOLVIMENTO

Durante as visitas pedagógicas com as crianças, a dinâmica “Dando Giz à Voz” 

ocorre no momento em que elas passam pela Praça Coronel Pedro Osório, aproxima-

damente na metade do roteiro. A atividade consiste na distribuição de alguns gizes de 

quadro negro para as crianças participantes, que são convidadas  a escrever frases e 

fazer desenhos referentes ao município de Pelotas na calçada da Praça. Além de dei-

xar pequenos recados sobre o próprio bairro, ou quaisquer outras interpretações sobre 

o município, logo abaixo da frase previamente escrita: “Pelotas é:” (conforme figuras 

abaixo).

 

Figura 1 e 2 – Escritas das crianças na calçada da praça Coronel Pedro Osório.

A realização desta dinâmica em específico tem o intuito de fazer com que as crian-

ças interajam e se apropriem do espaço público em questão, que é a Praça Coronel 

Pedro Osório, de maneira lúdica.

Ao compartilhar significados, organizar e avaliar suas experiências, a criança cons-

titui-se como narradora, e a narrativa pode ser considerada um aspecto prioritário do 

desenvolvimento a ser possibilitado pela escola, pois envolve comunicação e ludicida-

de, a socialização e a construção da identidade (SMITH; BORDINI; SPERB; 2009).

No momento em que a criança expressa suas opiniões e sentimentos a respeito 

de um lugar, ela se torna participante do meio, e a praça torna-se um local convidativo 

no qual ela tem a chance de intervir no espaço provisoriamente, já que o giz é apagado 

facilmente. Entretanto, são registrados ali seus pensamentos sobre a cidade.

Partindo dessa ideia, foram observadas as narrativas verbais feitas pelas crianças 

a partir de suas escritas na calçada da praça Coronel Pedro Osório.
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3. RESULTADOS

Os resultados obtidos foram satisfatórios, pois todas as crianças participaram ativa-

mente da dinâmica proposta, e expressaram suas ideias e opiniões sobre o município 

de Pelotas de forma bastante espontânea. A cada enunciação da atividade, procurou-se 

explicar com poucas palavras, dando espaço para sua criação: “abaixo da frase „Pelotas 

é:‟ todos podem escrever ou desenhar o que quiserem sobre o município de Pelotas, 

pode ser do todo, ou de algum bairro, o que acharem melhor, sintam-se livres para se 

expressar”.

A suspensão de exigências prévias permitiu que as crianças entrassem em cena, 

cobrindo a calçada da praça com suas próprias experiências e olhares. Cada uma tendo 

a liberdade de escrever ou desenhar o que quisesse sobre o município, sem preocupar-

-se com avalizações ou questionamentos.

 Inúmeras foram as escritas e desenhos expressados através da dinâmica, reve-

lando traços da visão inocente das crianças em sua relação com a cidade. Dentre as 

principais escritas estão listadas na nuvem de palavras abaixo:

Ao analisar as narrativas, percebe-se que estas possuem um caráter bastante oti-

mista. Muitas crianças utilizaram adjetivos para caracterizar o município como: “é bonita”, 

“legal”, “maravilhosa”, “limpa”, entre outros. Desta forma, observa-se que as crianças per-

cebem a cidade de forma positiva, analisando seus aspectos visuais, a partir de critérios 

particulares.

Notou-se também o uso de palavras como: “casa” e “é a minha cidade”, demons-

trando um sentimento de pertencimento em relação ao município onde vivem. Além de 

frases convidativas tais como: “venha conhecer Pelotas”, “se mude para Pelotas” e “é a 

melhor cidade”. Estas narrativas foram as mais marcantes e produziram uma reflexão 
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sobre o olhar das crianças para o espaço da cidade. Conforme explica Müller (2012), 

“como atores sociais, as crianças mantêm e transformam a infância, se apropriam e 

modificam criativamente as suas cidades. Portanto, cidade é um espaço na sua tota-

lidade, que se transforma em lugar, nos fragmentos apreendidos e significados pelas 

crianças”. Observou- se que elas não buscam apropriar-se do espaço de forma indi-

vidual, mas coletiva, convidando todos a conhecer o lugar onde vivem, esforçando-se 

para que suas mensagens sejam compreendidas e recebidas.

Para Meira (2011), “quanto menor a criança, mais sua sensibilidade em relação ao 

espaço da cidade se revela em afetos, pensamentos, e fantasias que fundam um uni-

verso singular, mas referido ao coletivo”.

É importante analisar esse olhar da criança, sensível, observador, o olhar da admi-

ração e da curiosidade. Para a mesma autora “a criança é evocada a partir de seu olhar 

infantil e ao mesmo tempo de olhares de adultos que as consideram ingênuas, crédulas, 

reveladoras de verdades que esses não podem nem querem ouvir”. Em meio a isso, as 

crianças perdem a voz, quando ao contrário deveriam ser ouvidas para que justamente, 

possamos voltar a perceber o meio ao redor com a singeleza do olhar infantil.

4. AVALIAÇÃO

A partir da análise das narrativas das crianças durante a dinâmica foi possível 

constatar que esta possui caráter relevante, pois através dela ocorre um processo de 

apropriação do espaço público pelas crianças, pois ao deixar ali sua mensagem para 

quem passa pelo local, elas sentem-se pertencentes do lugar onde vivem. O ato de 

apropriar-se do espaço público contribui no processo de construção da identidade da 

criança. Além disso, desperta um novo olhar para o uso do espaço público, tanto para 

as crianças, quanto por quem passa pelo local, provocando novas reflexões sobre o 

município nos próprios moradores locais.

Os olhares das crianças sobre o município de Pelotas são repletos de discursos 

otimistas. As crianças apresentam formas diferentes de apreender a cidade, formas 

estas que se diferenciam da dos adultos.

Observa-se a importância da narrativa infantil como uma forma de provocar um 

reolhar sobre os espaços e a cidade como um todo. Analisando os locais através de 

detalhes às vezes despercebidos pela maioria das pessoas. Trabalhar esse reolhar 

pela visão de uma criança contribui para que se enxergue o local onde se vive de forma 
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mais otimista, buscando analisar atributos que enaltecem a cidade, ao invés de pensar 

apenas nas carências e dificuldades.

Percebe-se desta forma, que a ação de alguma forma atinge a todas as pessoas 

que passam pelo local, não apenas as crianças que realizam a atividade, mas também 

a comunidade e os próprios bolsistas de extensão, que naquele momento estão como 

mediadores da ação, mas também são afetados no momento em que refletem sobre as 

narrativas através do reolhar para o espaço urbano como um todo.
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1. APRESENTAÇÃO

O Projeto “Diálogos e vivências em Química de Alimentos” foi criado pensando na 

relação Universidade-Comunidade e ações de extensão, com o objetivo de propiciar 

conhecimentos e reflexões entre acadêmicos, professores e comunidade externa sobre 

temas tradicionais, atuais e recorrentes ligados à área de alimentos. Dentre os objetivos 

específicos destacam-se reflexões sobre a ética profissional, cidadania e sobre o papel 

do profissional da área de Alimentos na sociedade.

Para HENNINGTON (2005), os programas de extensão universitária mostram a 

importância de sua existência na relação estabelecida entre instituição e sociedade. 

Acontece por meio da aproximação e troca de conhecimentos e experiências entre pro-

fessores, alunos e população, pela possibilidade de desenvolvimento de processos de 

ensino-aprendizagem, a partir de práticas cotidianas, juntamente com o ensino e pes-

quisa e, especialmente, pelo fato de propiciar o confronto da teoria com o mundo real de 

necessidade e desejos. Define e possibilita a apreensão dos conteúdos absorvidos entre 

professor e aluno e beneficia-se com isso a partir do momento em que há o contato com 

o mundo real.

A aproximação com jovens estudantes, potenciais profissionais, é uma das formas 

possíveis de interação entre universidade e comunidade. A disponibilização de possíveis 

formações acadêmicas, elucidando as áreas de atuação e saberes envolvidos pode e 

deve ser incluída como atividade nos cursos de graduação, a exemplo do que é feito no 

Curso de Química de Alimentos através do projeto de extensão em pauta.

Objetiva-se fazer uma descrição de uma das ações do projeto que contempla este 

escopo, através da narrativa de experiência vivida em uma atividade desenvolvida em 

uma escola da região.
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2. DESENVOLVIMENTO

Dentre as várias ações do Projeto de extensão “Diálogos e vivências em Química 

de Alimentos” (código PREC/UFPEL nº 302), àquela que inclui a discussão da temática 

alimentos e a importância de profissionais qualificados nesta área, é objeto desta des-

crição. A metodologia do projeto para esta ação consiste em buscar escolas e dialogar 

acerca da importância desta interação universidade-escola, preparo de materiais que 

contemplem aspectos pontuais da temática alimentos, incluindo a divulgação do curso 

de Bacharelado em Química de Alimentos e dos profissionais que qualifica, e apresen-

tação desse material nas escolas selecionadas. Em agosto de 2017 o Colégio Municipal 

Pelotense, localizado em Pelotas, RS, promoveu uma Mostra de Cursos Universitários, 

na qual a equipe do projeto inscreveu a participação.  

As atividades foram realizadas por grupo de 4 alunos, sendo dois bolsistas do 

projeto de extensão supracitado, e dois professores integrantes da equipe do projeto. 

Consistiu no comparecimento no dia e local agendados pela escola levando material de 

divulgação. Foi utilizado banner com a descrição do Curso de Bacharelado em Química 

de Alimentos da UFPEL e paralelamente foi feita a apresentação de produtos desen-

volvidos em aulas práticas bem como degustação de alguns produtos elaborados pela 

equipe, destacando suas características tecnológicas, importância e aplicações. Tam-

bém foi entregue aos alunos um panfleto com informações sobre o curso.

3. RESULTADOS 

Estudos de PERES et. al (2014) relatam que o estímulo ao conhecimento é de fun-

damental importância para despertar a vontade de aprender e a interatividade é a peça 

chave para o estímulo ao conhecimento. Com esse trabalho, consegue-se ampliar a 

visão de conhecimento e ambições de formação profissional dos jovens.

Durante a apresentação os estudantes mostraram-se atentos e participativos. A 

grande maioria questionou sobre os assuntos que são abordados durante o curso de 

graduação em Química de Alimentos, assim como as disciplinas básicas que fazem 

parte do currículo. A ação contemplou aspectos positivos de interação e diálogo para 

os envolvidos, tanto alunos como equipe executora.  Ficou evidenciado que grande 

parte dos alunos está apreensiva em relação a qual carreira profissional seguir, com 

muitas dúvidas em relação a este assunto e sentindo-se pressionado em ter que fazer 
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esta escolha de vida ainda muito jovem. Manifestaram importante o diálogo com quem 

já passou por essa experiência. 

Os produtos alimentícios apresentados e disponibilizados para degustação foram 

um diferencial durante a Mostra, pois se mostrou um facilitador da aproximação dos alu-

nos com a equipe, introduzindo por vezes o diálogo inicial.

Muitos deles relataram não conhecer o curso de graduação em Química de Ali-

mentos, alguns conheciam apenas por nome, mas sem saber o que realmente faz o 

profissional dessa área, o que mostrou a importância de levar essas informações aos 

estudantes. O Químico de Alimentos é um profissional da área de Química Tecnológica 

que trata das propriedades dos alimentos e bebidas, bem como das transformações 

químicas, físicas e biológicas que eles sofrem durante a manipulação, processamento e 

armazenamento. Sua missão é a busca efetiva da melhoria das formulações, processos 

e estabilidade dos alimentos e bebidas, garantindo a oferta de produtos seguros e de 

qualidade. A atuação deste profissional e dos aspectos que a profissão engloba justifica 

sua importância para a sociedade. 

4. AVALIAÇÃO

 O Projeto “Diálogos e vivências em Química de Alimentos” através desta ação 

obteve êxito na interação com alunos do ensino médio participantes da Mostra na escola 

municipal, divulgando e esclarecendo a importância da área de alimentos e do profissio-

nal em química de alimentos para a sociedade. O contato possibilitou aos integrantes da 

equipe, particularmente os alunos, avaliar a sua capacidade e habilidade de esclarecer 

dúvidas neste sentido, utilizando os conhecimentos já construídos em base as disciplinas 

cursadas e demais vivências acadêmicas. 

Ficou evidente a importância deste tipo de ação proposta no Projeto. A carência de 

informação em relação às opções de graduação, oportunidades e experiências acadêmi-

cas no âmbito da Universidade Federal de Pelotas induz à necessidade da continuação 

e ampliação de projetos de extensão como o aqui descrito, com o intuito de divulgação e 

interação da comunidade com a universidade.
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1. APRESENTAÇÃO

Uma alimentação saudável é aquela que atende a todas as exigências do corpo, 

ou seja, não está abaixo nem acima das necessidades do nosso organismo. Além de 

ser fonte de nutrientes, a alimentação envolve diferentes aspectos, tais como valores 

culturais, sociais, afetivos e sensoriais. Alimentação saudável é considerada uma die-

ta balanceada e pode ser resumida por alguns princípios como: variedade, equilíbrio, 

quantidade suficiente, diversidade de cores e segurança para o consumo (RECINE; 

RADAELLI, 2010).

 A alimentação saudável, além de proporcionar prazer, fornece energia e outros 

nutrientes que o corpo precisa para crescer, desenvolver e manter a saúde, somente a 

variedade da alimentação garante que o organismo receba todos os tipos de nutrientes 

(EUCLYDES, 2000).

Os maus hábitos alimentares estão associados a diversos prejuízos à saúde, entre 

eles a obesidade, cujos índices têm crescido nas últimas décadas, como resultado do 

aumento no consumo de alimentos com alta densidade calórica e redução na atividade 

física (ALMEIDA, NASCIMENTO e QUALOTI, 2002).

O aumento da prevalência de obesidade tem sido observado no Brasil em diferen-

tes áreas e segmentos sociais, caracterizando o processo de transição nutricional com 

o avanço do predomínio da obesidade sobre a desnutrição (GUIMARÃES e BARROS, 

2001).

Promover uma alimentação saudável é considerado um eixo prioritário de ação 

para promoção da saúde e, neste contexto, o ambiente escolar é apontado como espa-



315

ço fundamental para a criação de documentos nacionais e legislações (BRASIL, 1999; 

CONSEA, 2004).

A educação para a saúde deve se iniciar nas idades da pré-escola (Educação In-

fantil) e escolar (Ensino Fundamental) devido a sua maior receptividade e capacidade de 

adoção de novos hábitos e, ainda, porque as crianças se tornam excelentes mensagei-

ras e ativistas de suas famílias e comunidades (GOUVÊA, 1999).

Segundo Danelon et al. (2006) o ambiente escolar influencia a formação da perso-

nalidade e, conseqüentemente, nas preferências alimentares.

Neste contexto, o presente trabalho objetivou estimular o interesse dos alunos do 

ensino fundamental para o consumo de frutas e hortaliças, ensinando para que apliquem 

a técnica correta de higienização, destacando formas de preparo atrativas e seguras no 

consumo de vegetais frescos.

2. DESENVOLVIMENTO

A atividade prática descrita neste trabalho foi desenvolvida com os alunos do 4º ano 

do Ensino Fundamental do Colégio Municipal Pelotense.

Primeiramente, os temas teóricos foram abordados em dois encontros prévios com 

a turma, momento em que além das exposições com slides, foram feitas brincadeiras e 

práticas didáticas. 

A atividade prática foi desenvolvida no refeitório da escola, para onde os alunos 

foram encaminhados. Neste momento, o conhecimento adquirido teoricamente foi posto 

em prática, como a correta higienização das mãos, dos utensílios e dos vegetais que 

seriam consumidos.

Logo após a correta higienização das mãos e todo o material que seria utilizado, os 

alunos foram instruídos a preparar os “espetinhos” de frutas (conforme Figura 1). 

 Figura 1 – “Espetinhos” de frutas.
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Ao final das atividades, aplicou-se um questionário a fim de obter uma avaliação 

das mesmas. O questionário era composto por 6 perguntas , sendo 1 – O que você 

achou do curso prático?; 2 – As atividades realizadas na prática ajudaram a compre-

ender os conteúdos teóricos? ; 3 – Você aprendeu formas novas de higienizar os ve-

getais; 4 – Depois dos cursos houve mudança no seu hábito de consumo de frutas e 

hortaliças? ; 5 – Você já repassou a seus pais ou familiares algum conteúdo aprendido 

nos encontros anteriores? ; 6 – Quanto você acha que pode colocar em prática do que 

você aprendeu?

Como opções de respostas, os alunos dispunham de uma escala com expressões 

faciais, com níveis de respostas de 1 a 5, segundo o que está mostrado na Figura 2.

Figura 2 – Escala facial utilizada para avaliação do curso pelos participantes.

3. RESULTADOS

A atividade prática foi realizada no refeitório da escola Municipal Pelotense, no qual 

estavam presentes 26 alunos da turma do 4º ano do Ensino Fundamental. A oficina foi 

muito produtiva, divertida e proporcionou muita motivação às crianças, eles mostram-se 

interessados e empolgados com o assunto. Os alunos puderam colocar em prática o 

que foi ensinado nas aulas teóricas em sala de aula, como lavar, higienizar os utensílios, 

bancadas e mãos para o preparo dos alimentos, também fizeram perguntas e partici-

param ativamente. A professora do 4º ano foi essencial para a aprendizagem deles, se 

fazendo presente, interessada em ganhar mais conhecimentos, ajudando a colocar em 

prática os ensinamentos e frisando os assuntos abordados, relacionando com outros 

temas dados em suas aulas.  A Figura 2 mostra momentos deste curso prático.
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 Figura 2 – Fotos da turma do 4º ano do Ensino Fundamental do Colégio Municipal Pelotense 
realizando o curso prático.

 Avaliando-se os resultados do questionário aplicado, verificou-se predomínio das 

respostas entre ótimo/muitíssimo e bom/bastante, demonstrando, especialmente para 

questão 1 (O que achou do curso prático?) um alto índice de satisfação (Tabela 1).

 Percebe-se apenas nas questões 4 e 5, um percentual maior de respostas cor-

respondendo a  “mais ou menos/algumas coisas”. Evidenciando que uma parcela da 

turma avalia como intermediária suas mudanças no seu hábito de consumo de frutas e 

hortaliças (questão 4) e que também ainda, um percentual importante (36,4%), não havia 

repassado a seus pais ou familiares algum conteúdo aprendido nos encontros anteriores 

(questão 5).
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Tabela 1 - Dados da avaliação das atividades práticas da oficina de alimentação saudável na 
Escola Municipal Pelotense com os alunos do 4º ano

Descrições da escala
Questões Ótimo/

Muitíssimo
Bom/

Bastante
Mais ou 
menos/

Algumas 
coisas

Ruim/
Pouco

Muito Ruim/
Nem um 
pouco/

Não nunca
1 72,7 23,3 0 0 0
2 50 50 0 0 0
3 54,5 36,4 9,1 0 0
4 45,5 31,8 18,2 0 4,5
5 18,2 45,4 36,4 0 0
6 59,1 31,8 9,1 0 0

 Destaca-se ainda, que apenas 4,5% das respostas para a questão 4 (Depois dos 

cursos houve mudança no seu hábito de consumo de frutas e hortaliças?) foram negati-

vas, expressando não ter ocorrido nenhuma mudança.

4. AVALIAÇÃO

O Curso prático de alimentação saudável foi de grande importância e bem aceito 

pelos alunos do 4º ano do ensino fundamental do Colégio Municipal Pelotense. Des-

taca-se como relevante a presença da professora junto à turma, que resgatava temas 

correlacionados previamente trabalhados, os quais facilitavam a troca de informações e 

as exemplificações. As crianças foram muito receptivas e amáveis e consumiram com 

boa motivação todas as frutas oferecidas, assim, acredita-se que os objetivos foram 

atingidos.
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1. APRESENTAÇÃO

O texto a seguir apresenta os resultados obtidos durante a realização da 8ª edição 

do projeto de extensão Arteiros do Cotidiano (BRANDÃO; CORRÊA; PETITOT, 2012). 

Esta edição foi dedicada aos temas ESPAÇO e IDENTIDADE, que nortearam as ex-

periências das ações teórico/práticas promovidas pelos acadêmicos no transcorrer do 

projeto.

Focando na arte/educação, o projeto, desenvolvido pelos acadêmicos do curso 

de Artes Visuais - Modalidade Licenciatura (CA/UFPEL), durante as disciplinas de Ar-

tes Visuais na Educação II e III, sob a orientação da Prof.ª Drª Cláudia Mariza Mattos 

Brandão, assume o papel de mediador do contato entre os ensinamentos acadêmicos 

e a realidade escolar. Com o propósito de desenvolver atividades teórico/práticas com 

estudantes da educação básica da cidade de Pelotas, o projeto tem por objetivo criar 

um espaço didático e formativo, priorizando a exploração, experimentação e inserção 

de metodologias em Artes Visuais no contexto escolar, possibilitando a aproximação 

dos acadêmicos com a realidade das salas de aula.

Diante o momento sensível que se vive na escola, é importante ressaltar a impor-

tância que o projeto tem tanto para os escolares, assim como para os docentes em 

formação, reforçando a relevância de instigar práticas educativas que estimulem o de-

senvolvimento de processos formativos focadas na sensibilidade, na criatividade e no 

desenvolvimento da visão crítica dos estudantes. Consideramos importante estimular 

o desenvolvimento de metodologias artístico-educativas, que possibilitem aos alunos 

aprender a se expressar e a se posicionar diante das experiências estético-sociais 

vivenciadas, complementando práticas da educação formal, tanto para os escolares, 

bem como para os acadêmicos que conduzem as ações.

Desde seu início, em 2010, foram privilegiadas temáticas que fornecessem tanto 

questionamentos teóricos quanto a elaboração de práticas que vinculassem aprendi-

zado e experimentação, agregando valores à formação sócio-escolar destes estudan-

tes. Os temas ESPAÇO e IDENTIDADE, presente no cotidiano dos alunos, destacam 
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questões importantes de serem pensadas, principalmente, em uma época em que se 

luta pelo espaço das Artes na escola. E tais temas também contemplam a necessidade 

da discussão acerca da subjetividade, visto a crise de falta de respeito às individualida-

des que enfrentamos, abarcando também a estética, o corpo, a identidade, a internet e 

as máscaras, dentre outras questões trabalhadas e desenvolvidas através da arte/edu-

cação na edição de 2017.

Durante o desenvolvimento e planejamento das ações do projeto, vários teóricos 

foram estudados e utilizados como referencial, tais como Edgar Morin (2002) e John 

Dewey (1958), como base para a problematização de questões relativas à corporeidade, 

à educação e à imagem social e política dos sujeitos contemporâneos.

 E isso com a intenção de promover práticas educacionais que despertem uma 

maior reflexão dentro das instituições de ensino, propiciando que este seja também um 

espaço de formação e interação sócio-educacional e político, no qual os estudantes 

possam problematiza acerca de si mesmos, o outro e o seu entorno. Integrando ensino-

-pesquisa-extensão, buscou-se constituir, por meio de metodologias em Artes visuais, 

um espaço de formação teórico/pedagógico no qual se discorra sobre a construção de 

valores éticos e morais presentes na educação e no convívio social dos sujeitos.

2. DESENVOLVIMENTO

A realização da 8ª edição do Arteiros, entre junho e agosto de 2017, contou, com 

a participação de duas turmas de 5° ano, totalizando 30 alunos com média de 9 a 12 

anos de idade, do Colégio Estadual Félix da Cunha, de Pelotas, sob a responsabilidade 

de dois grupos de 10 acadêmicos, que divididos em duplas desenvolviam as atividades 

semanais com cada turma. A temática desenvolvida por cada grupo foi pautada por meio 

de questões como: padrão de beleza em sociedade, bullying e preconceito, o corpo e 

imagem, aluno e escola. “Como eu vejo minha escola?” “Como eu vejo meu colega?” 

“Quem eu gostaria de ser?” e “Como eu me represento?”.

Foram realizados encontros semanais fundamentados em abordagens expositivo-

-dialogadas e atividades práticas, no Centro de Artes, e a exposição final dos trabalhos 

foi realizada na escola. Os graduandos discutiram com os escolares sobre a ideia de que 

a educação se impulsiona através do exercício de tocar, sentir, pensar e agir, sendo esta 

uma forma mais acolhedora de incentivar a aquisição de conhecimento, possibilitando 

aos alunos que, por si mesmos, ou junto com os educadores, tenham um aprendizado 
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construído a partir das experiências vividas. Nos encontros foi valorizada a ideia da 

escola como um corpo vivo, onde educador e educando estimulam o “organismo” a 

ser desenvolvido, possibilitando a discussão do sujeito-corpo no espaço, bem como o 

espaço que se vincula a esse corpo.

A exposição final, realizada na escola, foi acompanhada por atividades de seri-

grafia, na qual foi impresso em camisetas e tecidos a identidade visual da identidade 

visual do Arteiros 2017. A identidade visual também foi impressa em bottons que foram 

presenteados aos escolares.

Cabe destacar também que foi editado um DVD com registro das ações do proje-

to, que será oportunamente ofertado aos escolares e professoras. Consideramos que 

assim conseguimos reverberar os resultados para além dos muros da escola, incluindo 

as família a todo o processo educativo do Arteiros.

3. RESULTADOS

Os temas escolhidos pelos graduandos se encaixaram perfeitamente ao momento 

vivido, incluindo a problematização de questões referentes aos cortes de verba e greve, 

enfrentadas frequentemente pelos educadores. A arte desperta o potencial dos alu-

nos consideravelmente, apresenta-lhes novas formas, novas cores  e novas técnicas e 

desperta um lado desconhecido e inexplorado da própria personalidade do indivíduo. 

É uma forma de dar visibilidade ao verdadeiro potencial do aluno, através da arte, e, ao 

mesmo tempo, conhecer e explorar o ambiente ao seu redor, os colegas de aula e até 

a si mesmos. Portanto, consideramos necessário discutir tais questões, apresentando 

os prós e contras que elas podem trazer, destacando a necessidade de se selecionar o 

que agrega ao conhecimento.

As atividades teórico-práticas desenvolvidas trouxeram essas questões à  tona, 

tanto com os alunos como com seus professores, em uma demonstração da necessi-

dade de aproximação entre esse público e a realidade vivida, apresentando soluções 

que estejam mais próximas de seu conhecimento. Algo mais presente do seu cotidiano 

estimulou tanto alunos e professoras, quanto graduandos, a conhecer melhor os cole-

gas, o espaço onde vivem e a si mesmos, pensando-os a partir de diferentes sentidos, 

atribuindo novas funções e formando novos conceitos diante destas percepções, o que 

se mostrou fundamental para as discussões acerca do momento político vivido.
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Cada oficina explorou a interdisciplinaridade dos saberes, compartilhando conheci-

mentos e promovendo a autonomia para que todos se expressassem, descobrindo-se e 

integrando-se ao todo com sua individualidade.

Nota-se também que a temática apresentada promoveu o levantamento de ques-

tões convergentes à formação sócio-educacional destes estudantes, pois “o corpo é 

convidado a participar da arte com seu potencial questionador e interpretativo” (FONSE-

CA, 2012, p.78). A problematização da imagem se reflete na construção da educação, 

uma vez que afeta seus sujeitos, estimulando-os a discorrer sobre sua maneira de pen-

sar, suas incertezas e inseguranças, bem como o quão semelhante ou divergente é o 

próprio pensar dos colegas. Sendo assim, cada linguagem explorada se tornou suporte 

para a ampliação da expressividade desses alunos em sala de aula, problematizando 

suas experiências, estabelecendo continuamente um paralelo entre o aprendizado e o 

vivenciado

No momento estamos produzindo o terceiro volume da coleção de livros ARTEIROS 

DO COTIDIANO: ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO NA FORMAÇÃO DOCENTE, 

com lançamento previsto para abril de 2018, e preparando a 9° edição do projeto, com 

novos temas a serem explorados.

4.AVALIAÇÃO

Considerando que o processo educativo deve constituir-se por meio do compartilha-

mento de saberes, do ensino-aprendizado que estimula a experimentação e a incorpo-

ração de valores, avaliamos o projeto como uma contribuição para o desenvolvimento 

de sujeitos mais sensíveis e críticos. As abordagens desenvolvidas no projeto Arteiros 

do Cotidiano promoveram uma relação mútua entre educação e socialização inserida no 

processo de formação docente, inicial e continuada. Como ressalta João & Brito (2004), 

apud Ahlert (2011, p. 12) “estudar é vivenciar o corpo na consciência de que somos seres 

que apoiamos  nossa aprendizagem em processos sensório-perceptivos, que recebe-

mos estímulos através dos sentidos”, ou seja, é estimular uma educação instigadora, 

prazerosa e autoformativa de modo coletivo.

Consideramos fundamental pensar sobre as questões relativas a Espaço e Identida-

de na contemporaneidade como um meio de potencializar as experiências, colaborando 

para a formação identitária e estimulando o desenvolvimento de condutas críticas diante 

do mundo. Estimular o pensamento crítico, o respeito e a aceitação faz parte do proces-
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so de aprendizado, promovendo uma educação com maiores possibilidades, indepen-

dente, sem estabelecer limites entre teoria e prática, entre o vivenciado dentro e fora da 

sala de aula.

Por meio das ações desenvolvidas nesta edição do projeto, além da contribuição 

para o desenvolvimento pedagógico dos escolares, incita-se a capacidade do educador 

de articular educação e vivência em suas metodologias. Tendo em vista o fato de se 

presenciar a desenvoltura e a construção cognitiva destes alunos diante das práticas 

desenvolvidas, compreende-se que é possível abordar temáticas como as exploradas, 

em acordo com os conteúdos trabalhados  na escola, fortalecendo a prática de dialogar 

e participar da construção do ensino. Elaborar e promover as atividades oportunizou 

que os graduandos discutissem sobre sua postura acadêmica nos dias de hoje e futura-

mente, refletindo sobre o educador como um corpo atuante em sala  de  aula,  em que  

a docência se centra tanto no  ser pesquisador quanto no ser mediador de ações que 

estimulem os sentidos de seus alunos, que enraíza neles a ideia de seres com corpos 

multifacetados, corpos-exploradores pelo saber.

Consideramos que é necessária, portanto, uma maior abertura para que os proces-

sos docentes se constituam a partir de seus espaços, promovendo o desenvolvimento 

de novas metodologias nas instituições de ensino. Incentivar propostas que estimulem 

a relação imagem-educação mais presente no processo de ensino e aprendizagem 

estabelece um novo olhar para com a própria realidade, transformando-a.
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PROJETO POMAR NA ESCOLA AREAL: CONSCIÊNCIA ECOLÓGICA 
E CULTIVO DE HÁBITOS SAUDÁVEIS A PARTIR DO PLANTIO 

COMUNITÁRIO NO ESPAÇO ESCOLAR

ELOI, LUIZA CORRÊA1; NASCIMENTO, FLÁVIA MARCHI2

1Universidade Federal de Pelotas – luiza.correa.eloi@gmail.com
2Universidade Federal de Pelotas – flavia.marchi@hotmail.com

1. APRESENTAÇÃO

O programa PIBID (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência) da 

Universidade Federal de Pelotas vem atuando desde o ano de 2014 com atividades 

disciplinares e interdisciplinares através de oficinas, aulas, sarais culturais, entre 

outras atividades, promovidas por universitários de diversos cursos de licenciaturas da 

UFPel. Dentre as escolas contempladas pelo progama,   atua na escola E.E.E.M. Areal 

(localizada no bairro Areal, Pelotas-RS), o projeto denominado “Coletividade na Escola 

Areal”, subdividido entre quatro eixos: O Grêmio Estudantil, A Rádio Escolar, o Jornal 

Gazeta do Areal e o Pomar. 

O eixo “Pomar” foi criado em abril de 2017 a partir da observação de um espaço 

natural ocioso dentro do terreno da escola, e da carência de contato dos alunos com a 

temática ambiental. O projeto interdisciplinar conta com a participação de licenciandos 

provindos dos cursos de Artes Visuais, Geografia e Música, além de professoras super-

visoras do PIBID na escola Areal e da professora universitária coordenadora do grupo 

PIBID Areal. A criação de um pomar tem como objetivo desenvolver ações prático-re-

flexivas de caráter socioambiental a partir da plantação de árvores frutíferas nativas no 

espaço escolar em conjunto com alunos dos 6º, 8ºs e 9ºs anos do Ensino Fundamental. 

Para o financiamento dos materiais utilizados o projeto conta com o apoio da direção 

da escola, de parceiros da área de fruticultura, empresas de suprimentos agrícolas, 

agricultores locais e comunidade próxima.

Compreende-se o plantio de alimentos como tema interdisciplinar que abrange 

conhecimentos de áreas diversas, onde é possível trabalhar tanto questões práticas 

quanto discussões teóricas que possibilitam ao educando apreender o mundo de forma 

orgânica através do contato direto com a natureza que o constitui. Considerando a atual 

conjuntura socio-ambiental do planeta, observa-se a urgência em promover o desen-

volvimento da consciência ecológica ainda na escola, para a formação de sujeitos am-
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bientalmente engajados que se comprometam no presente e futuro com a preservação 

do meio ambiente em sua vivência cotidiana.

A discussão ambiental dentro da escola suscita o entendimento de questões que 

vão muito além da própria ecologia envolvida na temática abordada. CAPRA (2006) 

aborda o tema da educação ambiental através de projetos escolares envolvendo plantio 

e alimentação, onde segundo o autor, o plantio de alimentos religa os sujeitos aos funda-

mentos básicos da comida, que é a própria essência da vida, constituindo uma prática in-

terdisciplinar de extrema importância na formação humana consciente de seu ser e estar 

no mundo. Para CAPRA (2006), apreender os ciclos alimentares inclui conhecimentos 

dos ciclos biológicos da natureza, como o plantio, o cultivo, a colheita, a compostagem 

e a reciclagem, onde processos se imbricam no sistema maior de períodos que regem a 

vida, como as estações do ano e o circuito das águas, cujas conexões vão se interligan-

do e se estabelecendo em uma grande teia planetária.

Pretende-se com a execução do projeto não somente desenvolver um trabalho lo-

cal com os alunos das turmas trabalhadas, mas sim promover a importância das ações 

como forma de estimular o cultivo de alimentos nas residências e a prática de hábitos 

saudáveis como ações cotidianas, criando uma rede de relações entre os alunos e fa-

zendo com que o envolvimento do projeto Pomar atinja a escola e a comunidade como 

um todo. Para isso, será também contado com a colaboração de demais professores do 

colégio que se dispunham a trabalhar com suas turmas questões envolvendo o Pomar, 

ampliando assim o alcance do trabalho realizado pelo grupo PIBID e garantindo a conti-

nuação do projeto para além da atuação do grupo.

2. DESENVOLVIMENTO

A escola Areal possui um espaço total de aproximadamente 1ha (10.000 m²), dos 

quais cerca de 1.200m² ocupam a área reservada para o plantio das cerca de 30 árvores 

que comporão o pomar. Pretende-se através das ações estimular a consciência ambien-

tal de alunos e funcionários do espaço, além de promover a prática de hábitos saudáveis 

com a oferta dos alimentos posteriormente colhidos na merenda escolar. Até o presente 

momento foram realizadas com as cinco turmas escolhidas quatro oficinas de sensi-

bilização, sendo elas uma oficina intodutória para reconhecimento de repertório sobre 

fruticultra através de questionário; oficina de germinação de sementes; palestra sobre 

o projeto Quintais da Embrapa e oficina de compostagem e construção de composteira 
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doméstica. A próxima etapa do projeto inclui as instruções teóricas para o plantio das 

mudas e o plantio em si, que seria realizado em agosto de 2017, porém sujeitou-se ao 

atraso de cronograma devido à greve estadual de servidores públicos que culminou na 

paralização das atividades escolares no mês previsto para o início das atividades.

3. RESULTADOS

Durante as oficinas de sensibilização os alunos puderam ter o contato inicial com a 

temática do plantio e da fruticultura, embora até o momento ainda não tenham de fato 

realizado o plantio do pomar em questão. Observou-se com as atividades já desenvol-

vidas que o tema atraiu os estudantes e possibilitou a abertura para o envolvimento com 

o pomar, percebendo que estes conseguiam responder às atividades propostas e inte-

ragiram levantando discussões e buscando informações úteis que pudessem contribuir 

com os temas trabalhados.

A dinâmica propiciada pelo contato com práticas ambientais exige que se atue em 

coletividade, tendo sido observado a interação entre os alunos e entre o próprio grupo 

de pibdianos como satisfatória e importante na criação de laços afetivos e fortaleci-

mento das relações humanas. Os resultados positivos obtidos preliminarmente com o 

preparo dos alunos expõe o potencial multidimensional no trabalho com meio ambiente 

na escola, onde o ensino de práticas ecológicas vai se refletir também em mudanças 

nos hábitos cotidianos dos escolares.

4. AVALIAÇÃO

 A partir do trabalho realizado pelo eixo Pomar na escola Areal até o momento, 

pôde-se concluir que a construção de um pomar no espaço escolar abre possibilida-

des diversas para promover o pensamento crítico, criativo e ecológico dos estudantes, 

levantando uma temática urgente nos tempos atuais e que serve à abordagem interdis-

ciplinar podendo ser trabalhada em todas as disciplinas ofertadas no currículo escolar. 

A importância de se trabalhar questões ambientais em projetos interdisciplinares é de 

que o trabalho com projetos no ensino escolar favorece o envolvimento dos alunos 

como co-autores de suas aprendizagens, possibilitando-lhes fazer escolhas, decidir e 

se comprometer com estas, assumir responsabilidades, planejar suas ações e serem 
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sujeitos de sua aprendizagem. A construção coletiva e o cuidado com o plantio do po-

mar cumprem as finalidades citadas de modo a empreender a consciência ecológica na 

formação de uma ética e estética ambiental, possibilitando aos participantes aproxima-

rem-se de uma realidade há muito desviada das práticas da sociedade moderna, como 

o plantio do próprio alimento e a convivência em meio a ambientes naturais.

5. REFERÊNCIAS 
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1. APRESENTAÇÃO

O presente trabalho constitui parte de um projeto de extensão intitulado “Elaboração 

Participativa do Atlas Geográfico Escolar de Arroio Do Padre - RS”, que visa à elaboração 

participativa do atlas geográfico escolar do município, onde se espera reunir de maneira 

clara e objetiva, informações fundamentais sobre a Geografia do município ao longo 

de sua breve história, proporcionando à rede municipal de ensino um suporte didático 

qualificado, capaz de subsidiar o processo de ensino e aprendizagem da Geografia local.

O atlas é um recurso didático elaborado sob a concepção de ensino que pode levar 

a uma melhor compreensão crítica e reflexiva acerca da realidade local, dos lugares, 

dos territórios, das diferentes regiões, interconectados nas redes, uma vez que reúnem 

e sintetizam as inúmeras informações e conhecimento sobre a realidade, isto é, são mo-

delos conceituais sobre o mundo que contribuem significativamente para a interpretação 

e entendimento das relações e da organização do espaço (JUNIOR e ZUCCHIA, 2013; 

BATISTA e VALENTE, 2014). 

Para Junior e Zucchi (2013), além de conter informações importantes e precisas so-

bre as características geográficas do município, o Atlas Municipal desperta nos usuários 

um sentimento de pertencimento do lugar, através dos demais conteúdos abrangidos. 

Desta maneira, auxilia o educando na compreensão do seu espaço, ajudando-o a cons-

truir conceitos, sistematizar seus conhecimentos e a assimilar os produtos científicos da 

humanidade (SOUZA e KATUTA, 2001). 

Neste contexto, este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de realizar a caracte-

rização físico-ambiental do município de Arroio do Padre- RS, a fim de colaborar para a 

elaboração do Atlas Geográfico Escolar.
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2. DESENVOLVIMENTO

Para atender ao objetivo proposto, inicialmente foi realizada uma pesquisa partici-

pativa de reconhecimento das necessidades da comunidade local no que se refere aos 

aspectos do sistema físico-ambiental do município que eles gostariam que estivessem 

presentes em um Atlas e no seu cotidiano de sala de aula. Posteriormente foi realizada 

uma revisão de literaturas referente aos aspectos do sistema físico-ambiental levanta-

dos através da pesquisa participativa, são eles: elementos geológicos, hidrográficos, 

climáticos, de cobertura vegetal, pedológicos e geomorfológicos.

Concomitantemente foram organizados os produtos cartográficos, sendo primei-

ramente elaborada a base cartográfica da área em estudo. Esta base foi estruturada a 

partir dos dados vetoriais do Estado do Rio Grande do Sul, em escala 1:50.000 (HASE-

NACK E WEBER, 2010). 

Para a elaboração dos mapas temáticos do município de Arroio do Padre, a base 

cartográfica servirá basicamente para a adaptação e compilação de mapas já existen-

tes (Ex.: recorte do mapa geológico do estado do Rio Grande do Sul para o município 

de Arroio do Padre). Destaca-se que isto ocorre a fim de contribuir para a produção e 

divulgação de materiais cartográficos, até então escassos do município de Arroio do 

Padre.

Para a realização deste procedimento, será utilizado o software ArcGIS 10.0 (Li-

cença de uso do Laboratório de Estudos Aplicados em Geografia Física da UFPEL), 

onde será possível inserir a base cartográfica a ser utilizada, união esta que possibilita-

rá o início do processo de adaptação, compilação e elaboração dos mapas temáticos. 

3. RESULTADOS 

Os resultados obtidos a partir dos procedimentos metodológicos descritos 

permitiram a caracterização dos aspectos físico-ambientais do município de Arroio do 

Padre, atrelado a elaboração de mapas temáticos referentes aos aspectos geológicos, 

hidrográficos e geomorfológicos demandados pelo processo de pesquisa.

O município de Arroio do Padre se localiza na mesorregião sudeste do Rio Grande 

do Sul, fazendo parte da bacia hidrográfica do rio Camaquã. É um dos únicos municípios 

do Brasil que está na situação de enclave, ou seja, se localiza geograficamente dentro 

dos limites geográficos do município de Pelotas.
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No que se refere à geologia, o município se localiza na Zona de transição do Es-

cudo para a Planície Costeira. Segundo Rosa (1985), as litologias da borda oriental do 

Cinturão Dom Feliciano correspondem às unidades geológicas Afloramento do Granito 

Canguçu e Migmatitos e Granitos Associados e Ectinitos (Figura 1). Na transição para a 

planície costeira afloram os depósitos continentais de encosta, compostos de aluviões 

(Figura 1).

Figura 1: Caracterização geológica e hidrográfica do Município de Arroio do Padre – RS.

Fonte: Adaptado de Rosa (1985) e CPRM (2006).

Em relação à hidrografia, os três arroios principais que cortam o município são: o 

Arroio Pimenta que pertence à bacia hidrográfica do Camaquã; o Arroio do Padre e o 

Arroio Andrade, pertencentes à bacia hidrográfica Mirim-São Gonçalo cujas nascentes 

localizam-se nas imediações da área urbana. As nascentes do Arroio Corrientes tam-

bém estão localizadas no município, na sua porção Sul e compõe a rede de drenagem 

que pertence à bacia Mirim-São Gonçalo (Figura 2). 

O município de Arroio do Padre possui um clima subtropical com predominância de 

ventos do quadrante leste, sendo estes, em sua maioria, de nordeste. A variação média 

mensal de precipitação, onde podemos observar a distribuição regular das precipitações 

durante o ano, fica acima de 90 mm durante todos os meses. A variação média mensal 

da umidade relativa do ar mostra valores que permanecem alta na quase totalidade dos 

meses, mantendo-se acima de 85%, exceto nos meses de primavera, quando apresen-

tam menores valores (abaixo de 80%) (PMAP, 2008). 

A vegetação predominante município insere-se integralmente no Bioma Pampa, o 

qual constitui uma das regiões do mundo mais ricas em gramíneas, com uma mistura 

de espécies microtérmicas e megatérmicas, com predomínio das últimas (LEITE, 2002). 



333

No que tange a pedologia, predominam no município os Argissolos Vermelho Ama-

relo Distróficos e os Neossolos Litólicos Distróficos. Por ser um município onde preva-

lece o rural, o uso do solo é caracterizado pelo predomínio de culturas cíclicas, como o 

milho, o feijão, a batata, entre outros, que são realizados principalmente em minifúndios. 

No entanto, segundo o PMAP (2008), nos últimos anos há uma participação significa-

tiva do cultivo de fumo, sendo este atualmente o cultivo de maior representatividade. 

Em relação à geomorfologia, o município de Arroio do Padre contempla as se-

guintes unidades geomorfológicas: Planaltos Residuais Canguçu - Caçapava do Sul; 

Planalto Rebaixado Marginal; e Planície Alúvio-Coluvionar (Figura 2).

Figura 2: Caracterização geomorfológica do município de Arroio do Padre – RS.

 

Fonte: Adaptado de Meurer e Flach (2015).

Segundo Meurer e Flach (2015), a unidade dos Planaltos Residuais Canguçu - Ca-

çapava do Sul corresponde a uma porção mais elevada do Planalto Sul-Riograndense 

que se estende da porção mais central desta região geomorfológica até o município 

de Arroio do Padre. De acordo com os autores citados, no interior do município  esta 

unidade caracteriza-se pelos terrenos mais elevados, geralmente superiores a cota de 

150m, que dominam a porção oeste do município.
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4. AVALIAÇÃO

O levantamento dos dados que compõem os elementos do sistema físico-ambien-

tal do município de Arroio do Padre foi extremamente útil no processo de organização, 

em ambiente de sistemas de informação geográfica, de um banco de dados digital que 

irá dar suporte à elaboração participativa do atlas geográfico escolar de Arroio do Pa-

dre - RS. Esta ação inicial busca, portanto, proporcionar à rede municipal de ensino um 

suporte didático qualificado, capaz de subsidiar o processo de ensino e aprendizagem 

da Geografia local.
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1. APRESENTAÇÃO

Este texto tem como objetivo, apresentar o trabalho desenvolvido no projeto de ex-

tensão do “Curso de Línguas”, que por vinte anos, oferece cursos de idiomas à comu-

nidade em geral. Atualmente, são oferecidos cursos de Alemão, Espanhol, Francês e 

Inglês, a câmara de extensão é coordenada pela Profa. Aline Coelho da Silva. Aplicou-

-se no ensino de Língua espanhola (LE) atividades relacionadas ao projeto de pesquisa 

“Aplicação da audiodescrição com fins didáticos no ensino regular”, que está vinculado 

ao projeto  “Tecnologias aplicadas à Educação”, coordenado pelo professor Elton Ver-

gara Nunes, que busca desenvolver materiais acessíveis para alunos cegos, com ferra-

mentas específicas para o processo de aprendizagem, como a audiodescrição didática, 

que descreve sonoramente imagens contidas nos livros didáticos, com o propósito de 

ensinar conteúdos a alunos cegos.

Pensando em tornar nosso espaço inclusivo, especificamente na ação do Espanhol 

Básico III do projeto Curso de Línguas, aliou-se o projeto de pesquisa ao projeto de ex-

tensão. Foram feitas atividades que integraram conteúdos de ensino de LE (referências 

espaciais, gênero descritivo, uso de adjetivos, substantivos entre outros) com atividades 

que artificialmente colocaram os alunos à condição de cegueira, potencializando, assim, 

os conteúdos de LE trabalhados e sensibilizando o grupo para as necessidades especí-

ficas de pessoas cegas e seus acompanhantes. 

2. DESENVOLVIMENTO

Essas atividades foram desenvolvidas com um grupo de oito alunos, de diferentes 

idades. As aulas, sempre ministradas em espanhol, tiveram, além de aspectos linguísti-

cos, culturais e comunicativos de LE, a conexão com dificuldades e obstáculos enfrenta-

dos por alunos cegos, através de relatos, simulações e atividades diversas.



337

Foram reforçados os conteúdos de língua espanhola de localização espacial (aquí, 

allá, derecha, izquierda) que, com a vedação dos olhos, proporcionou uma necessidade 

e contexto real de uso da língua, já que um colega deveria guiar o outro ao se locomo-

ver. Na execução das tarefas, os alunos que não têm nenhuma deficiência sensorial 

tiveram seus olhos vendados e foram guiados por outros colegas, que lhes indicavam 

por onde caminhar na sala de aula e corredores do prédio Sallis Goulart, onde ocorriam 

as aulas. Tais atividades proporcionaram motivação e integração do grupo. 

Os alunos desenvolveram atividades para aprendizagem do espanhol e, nesse pro-

cesso, conheceram audiodescrição didática. Durante as aulas, foram feitas tarefas que 

buscavam não somente o ensino da língua, mas também atividades que colocassem 

os alunos em situações reais enfrentadas por alunos cegos, como por exemplo, co-

nhecer o espaço onde estavam situados, dar orientações utilizando los conceptos de 

ubicación em espanhol. O grupo foi dividido em duplas, e, invertendo os papéis, tiveram 

que ser, primeiro, a pessoa cega e, depois, a pessoa que guiava o cego pelo espaço 

da sala de aula, tentando fazer com que o colega vendado desviasse dos obstáculos e 

fosse conduzido com segurança até o destino final. Outra atividade muito interessante, 

e que serviu para a prática da escrita em espanhol, foi fazer a audiodescrição de uma 

dançarina de tango. Essa imagem está no livro Gente Hoy 21 , utilizado para as aulas, 

e foi umas das tarefas na qual os alunos reconheceram o quanto é importante o auxílio 

da audiodescrição didática. Essa ferramenta proporciona autonomia para os alunos ce-

gos, porque, com ela, podem ter as mesmas oportunidades de aprendizagem que seus 

colegas, sempre que os conteúdos forem trabalhados com imagens.

3. RESULTADOS 

A integração entre ensino, pesquisa e extensão expandiu minha visão acadêmica e 

pude vislumbrar o real papel da Universidade junto à comunidade. Essa experiência na 

extensão proporcionou-me aprendizagem não somente em língua espanhola, como em 

seu ensino e, sem dúvida, na contribuição de ações inclusivas em qualquer ambiente. 

Nossa comunidade local terá seu papel cidadão reforçado nesse processo de inclusão. 

A recepção dos participantes a tal proposta foi muito positiva, pois a viram em uma 

perspectiva de sensibilidade e carinho e puderam aprender, além da LE, a inclusão, 

sentindo-se responsáveis e atuantes nesse processo. Ao pensar-se inclusão, a prática 

é o grande veículo, pois, como aponta Vergara-Nunes (2016), não é a deficiência que 

1 http://www.emartinsfontes.com.br/gente-hoy-2-libro-del-alumno-cd-p24084/
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prejudica a aprendizagem de alunos cegos, mas a falta de materiais acessíveis disponí-

veis para eles. Por isso, propostas como a audiodescrição didática vêm auxiliar, tornan-

do-se uma ferramenta de acessibilidade pedagógica. Levá-la a alunos sem condição de 

cegueira ampliou nosso campo de ação e possibilidades de atuação.

O grupo também pode refletir sobre o uso das tecnologias assistivas, que auxiliam 

pessoas com deficiência, e relatou a importância de aprender e de falar sobre inclusão 

dentro da inclusão, como agentes dessa ação. Muitos dos integrantes são também es-

tudantes da UFPel e se depararam com seu despreparo para lidar com pessoas com 

algum tipo de deficiência, nas mais diversas áreas em que atuarão profissionalmente. 

4. AVALIAÇÃO

Nesta ação do Curso de Línguas pude, além de relacionar os aspectos de Linguís-

tica Aplicada, Cultura e Literaturas de LE, vistos em meu curso de graduação, aprender 

com os meus alunos, que se abriram ao aprendizado de LE e à proposta inclusiva. 

Aprendi muito, pois precisei, a cada aula, estudar mais, preparar-me para as perguntas 

que sempre vinham recheadas de dúvidas. Estou certa que não poderia graduar-me 

sem me tornar extensionista, pois esse espaço congrega a missão universitária junto à 

comunidade em uma interrelação de saberes.

Como aponta Leffa (1998), cabe ao professor, partindo de suas experiências, das 

características de seus alunos e das condições existentes, tomar a decisão final fazendo 

com que ele comece onde os outros pararam sem a necessidade de reinventar a roda 

ou repetir os erros. Dessa forma, é necessário conhecer as particularidades de nossa 

comunidade e sua potencialidade. O ensino de LE voltado à comunidade local abrange 

as diferentes linguagens necessárias à comunicação. 
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1. APRESENTAÇÃO

A participação em um projeto de extensão contribui na edificação de diferentes pro-

cessos formativos. Desta maneira, a reflexão sobre esse movimento pode reverberar 

em aprendizagens proeminentes e que ressignifiquem a própria produção da docência. 

O projeto de extensão Compreensão de si mesmo, do outro e da sociedade em que 

vivemos: por um trabalho de integridade, valores, vivências e auxílio educativo na aten-

ção a crianças do Instituto Nossa Senhora da Conceição tem provocado os participan-

tes a compreenderem o constituir-se educadora e educador como um campo complexo 

e dinâmico. Por meio de oficinas pedagógicas, os integrantes têm dialogado com espa-

ços de formação e atuação em uma instituição que atende, no turno inverso ao da rede 

regular, alunas na faixa etária dos 06 aos 12 anos. O arcabouço teórico que fundamenta 

a proposta é Freire (1997, 1998, 1999, 2002 e 2007) e Antunes (2012).

2. DESENVOLVIMENTO

As oficinas, enfoque metodológico que estrutura o projeto1 , ocorrem no Instituto 

Nossa Senhora da Conceição – Pelotas/RS. No supracitado instituto estão matricula-

das 71 educandas, com idades entre 6 e 12 anos, divididas em três turmas, a saber: 

dos 6 aos 8 anos (1º e 2º Anos), dos 8 aos 10 anos (3º e 4º Anos) e dos 10 aos 12 anos 

(4º, 5º e 6º Anos).

 O projeto se desenvolve em três etapas interligadas: 1ª Etapa: Antes da realização 

da ação no Instituto Nossa Senhora da Conceição, ocorre um encontro de formação 

pedagógica na Faculdade de Educação/UFPel, momento no qual o professor respon-

1 A metodologia, descrita nesse item, também encontra-se especificada nos projetos de extensão e de ensino 
desenvolvidos pelo grupo de professores e alunos no Instituto Nossa Senhora da Conceição.
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sável pela oficina aborda a importância do trabalho com a referida temática e apresenta/

disponibiliza o seu Plano de Aula. Artigos e/ou textos, que contemplem a temática da ofi-

cina, são encaminhados previamente para a leitura daqueles que participam do projeto, 

pois, como a proposta articula ensino e extensão, existe a intencionalidade de qualificar 

os processos formativos dos futuros educadores envolvidos nesse trabalho; 2ª Etapa: 

Concluída a primeira fase (momento de formação), desenvolve-se a oficina no Instituto 

Nossa Senhora da Conceição, sendo uma hora de trabalho em cada uma das três tur-

mas; 3ª Etapa: Após a realização da oficina, os participantes produzem uma memória da 

ação, avaliando o seu planejamento e desenvolvimento.

A articulação entre as três etapas tem potencializado a ampliação da formação inicial 

dos acadêmicos participantes do projeto, o que é perceptível ao longo do seu decurso.

3. RESULTADOS 

O projeto está em andamento, mas algumas oficinas já ocorreram nesse ano, tais 

como: Cartas que escrevo; Na sala de aula também se faz teatro, Leitura literária e Meio 

ambiente. A experiência tem propiciado um aprendizado substancial, já que ocorre o di-

álogo entre a teoria (momento da formação) e a prática (oficina). Nesse sentido, a efetiva 

constituição da práxis se configura como um primeiro processo formativo potencializado 

pelo projeto.

Cabe registro também, como um proeminente aprendizado oriundo da participação 

na referida proposta, a compreensão sobre as diferentes metodologias de ensino. Cada 

professor responsável pelas oficinas apresenta, nas formações desenvolvidas na FaE/

UFPel, um itinerário de trabalho que articula pressupostos teóricos, de planejamento, de 

execução e de avaliação que tem ampliado o repertório dos participantes acerca dessas 

questões tão relevantes na formação de futuros educadores.

Outro elemento a ser destacado refere-se ao diálogo como ferramenta formadora 

da docência. Todas as etapas do projeto estão estribadas no compromisso horizontal e 

respeitos ao outro e a sua legítima fala. Tanto os espaços de discussão como aqueles 

vinculados à ação são permeados por esse princípio. O diálogo, com efeito, potencializa 

uma aprendizagem mais qualitativa e insere os sujeitos em processos educativos mais 

humanizadores. Assim, é possível compreender um rol de saberes e um conjunto de es-

tratégias que são mobilizadas para dar conta da docência e que ampliam as discussões 

em torno da formação de professores. Esses aspectos, por seu turno, consubstanciam 
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as práxis pedagógicas desenvolvidas.

Maurice Tardif, em sua obra Saberes docentes e formação profissional, apresenta 

uma reflexão que julgamos importante diante do escopo desse escrito. Afirma ele que:

[...] o saber não é uma coisa que flutua no espaço: o saber dos profes-

sores é o saber deles e está relacionado com a pessoa e a identidade 

deles, com sua experiência de vida e com a sua história profissional, 

com suas relações com os alunos em sala de aula e com os outros 

atores escolares na escola, etc (TARDIF, 2002, p.11).

Por conseguinte, o saber não é um conteúdo restrito em si mesmo, mas revela-se 

através das relações estabelecidas entre o professor e o aluno. Dessa forma, abrange 

um conjunto de situações de naturezas diferentes, em que se criam mecanismos e 

possibilidades para que exista a construção de conhecimentos de maneira crítica e éti-

ca. A atuação nessa proposta tem sido um espaço-tempo de profícuas aprendizagens 

relativas à formação e ao quefazer docente.

4. CONCLUSÃO

A experiência de participação nesse projeto de extensão tem contribuído para a 

qualificação dos processos acadêmico-formativos, uma vez que ocorre a ampliação de 

saberes no que pertine à formação inicial (licenciatura), bem como a compreensão do 

complexo engendramento da docência e sua articulação com os referenciais teóricos, 

as metodologias de ensino e as ferramentas avaliativas.

Assim, percebemos que os espaços de formação na universidade, as oficinas pe-

dagógicas e os momentos de avaliação desenvolvidos possibilitam a partilha de sabe-

res, de diálogos, de aprendizagens e de percepção sobre os desafios que se impõem 

à formação crítica para o exercício profissional qualitativo.

O transcurso do processo, portanto, tem avultado e ressignificado os tempos-es-

paços formativos.  A extensão, parte da tríade que sustenta a universidade, além de 

reafirmar o compromisso social das instituições superiores de ensino, potencializa aos 

extensionistas a constituição de aprendizagens mais significativas.
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1. APRESENTAÇÃO

 Uma alimentação equilibrada ao longo da vida é imprescindível, independente-

mente da idade, pois é sempre uma importante forma de assegurar o crescimento e o 

desenvolvimento fisiológico, manutenção da saúde e do bem estar do indivíduo (PINEZI; 

ABOURIHAN, 2011). Entretanto, existem períodos da vida em que uma boa alimentação 

tem importância primordial, como é o caso da fase infantil.

 O atual mundo globalizado, em que o tempo é considerado um recurso, extingue 

alguns hábitos demasiadamente demorados, por outros mais rápidos. Entre esses hábi-

tos, a prática de uma alimentação saudável muitas vezes é substituída por alimentações 

feitas em lanchonetes, fast-foods ou comidas congeladas e industrializadas. Apesar de 

serem deliciosas ao paladar, não fazem bem ao organismo humano, pois são pobres em 

nutrientes e ricos em gorduras e açúcares. No entanto, são mais prejudiciais ainda às 

crianças em idade escolar, pois necessitam de nutrientes para seu desenvolvimento e 

também para a aprendizagem (SOUZA, 2014).

 Para que seja criado o hábito de uma alimentação saudável, especialistas reco-

mendam que pratos oferecidos aos bebês e crianças pequenas, sejam sempre colori-

dos, apresentando um visual bonito que estimule o apetite e garanta o consumo de todos 

os nutrientes necessários. Devem ser oferecidos alimentos de todos os grupos, como 

feijões, cereais, raízes e tubérculos, legumes, verduras, frutas, leites e carnes, variando 

os mesmos diariamente (ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL..., 2016)
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 A “Oficina de alimentação saudável” tem como objetivo levar até as escolas um 

estudo sobre a importância das vitaminas, os malefícios que os alimentos com grande 

quantidade de açúcar e gordura podem trazer à saúde, o perigo de ingerir alimentos 

contaminados, técnicas de higienização, entre outros. Proporcionando assim, aos alu-

nos adquirirem novos conhecimentos através de slides ilustrativos, perguntas sobre o 

tema abordado e brincadeiras dinâmicas ao final das apresentações.

2. DESENVOLVIMENTO

Para constante atualização do tema abordado no Projeto, tem-se consultado a lite-

ratura, a fim de atender as necessidades de linguagem e conteúdo adequados a cada 

turma de ensino fundamental que se trabalha. 

A “Oficina de alimentação saudável” foi realizada no Colégio Municipal Pelotense, 

situado no centro da cidade de Pelotas/RS. As atividades foram ministradas a uma tur-

ma de 4º ano, sendo realizados dois encontros para tratar os temas teóricos em slides e 

realizar brincadeiras relacionadas aos assuntos abordados. Os slides foram apresenta-

dos com diversos conteúdos como, higienização das mãos, sanitização dos alimentos, 

microorganismos causadores de deterioração em frutas, pragas domésticas, alimentos 

com alto teor de gorduras e açúcares, doenças relacionadas a falta de vitaminas no 

organismo, entre outros. Por fim, o entretenimento proporcionou aos alunos desvendar 

quais frutas haviam dentro de caixas, apenas ao tocá-las; e adivinhar quais eram as fru-

tas apenas pelo cheiro das mesmas que se encontram trituradas dentro de mini-potes 

revestidos, sendo recompensados com maçãs ou bergamotas pelos acertos.

Ao final de cada etapa do Projeto (teórico e prático), foram distribuídos questioná-

rios aos alunos, nos quais deveriam responder sua satisfação ou insatisfação de acordo 

com as atividades abordadas.

No questionário haviam 7 perguntas variadas sobre diversos pontos do Projeto, 

sendo elas: 1- O que você achou do conteúdo tratado?; 2- que você achou dos apre-

sentadores?; 3- Em que nível foram as novidades?; 4- Como foi para entender o assun-

to?; 5- As brincadeiras realizadas envolvendo o olfato e o tato para descobrir as frutas 

motivaram sua curiosidade de conhecer/provar novas frutas?; 6- O que você acharia se 

tivessem mais cursos como este?; 7- Quanto você acha que pode colocar em prática 

do que você aprendeu? Para respondê-lo havia uma escala facial, conforme mostrado 

na Figura 1. 
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Figura 1 – Escala facial para cada pergunta do questionário, sendo dividido em: muito ruim (1); 
ruim (2); mais ou menos (3); bom (4) e ótimo (5).

3. RESULTADOS 

 A turma de 4º ano do Colégio Municipal Pelotense é composta por 29  alunos, 

entretanto, nos dois encontros dos cursos teóricos, alguns estiverem ausentes. Os par-

ticipantes mostraram-se super interessados nos assuntos abordados nos slides, tendo 

surgido vários questionamentos em relação ao tema e comentários sobre o dia-a-dia dos 

mesmos. 

 A atividade de identificação das frutas através do tato e olfato surpreendeu as 

crianças em relação aos resultados finais, sendo que também se sentiram muito mais 

felizes e incentivados ao consumo de alimentos saudáveis, ao receberem uma maçã ou 

uma bergamota ao final da brincadeira. 

 Não foi constatada nenhuma dificuldade de entendimento dos alunos, pois os 

mesmos já tinham um conhecimento mínimo sobre o que são micro-organismos, como 

deve ser feita a higienização das mãos, entre outros aspectos. Estes conteúdos já vi-

nham sendo trabalhados pela professora da turma, que teve um papel muito importante 

no decorrer dos cursos, mantendo a turma organizada, atenta e fazendo interferências 

positivas sempre que os assuntos do projeto se correlacionavam com os de suas aulas.

 De acordo com as respostas das crianças, percebe-se que houve grande agre-

gação de novidades ao longo da Oficina. Sabe-se também, que os alunos tiveram gosto 

pelo conhecimento proporcionado, e inclusive, a professora avaliou o Projeto como ex-

celente, manifestando interesse em dar continuidade no tema em suas aulas.

 Nas fotos da Figura 2 e 3 são mostrados alguns momentos dos cursos.
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Figura 2 – Alunos realizando as brincadeiras (esquerda) e recebendo a premiação pelos 
acertos (direita).

 

 Figura 3 – Apresentação da parte teórica do projeto de Alimentação Saudável (direita) e 
alunos realizando a brincadeira que envolvia o tato (direita).

O questionário de avaliação das atividades foi respondido por 22 alunos e os dados 

obtidos são mostrados na Figura 4. Observa-se que não houve nenhum aspecto do 

curso avaliado como “muito ruim” ou “ruim”.

Todas as 7 questões foram respondidas positivamente, sendo a maioria dos resul-

tados expressos entre “bom” e “ótimo”, tendo-se apenas para questão 4 (Como foi para 

entender o assunto?) algum destaque de respostas para a descrição “mais ou menos”. 

Considera-se que apesar de maioria estar atenta e participativa, em alguns momentos 

havia dispersão, este fato pode ter influenciado na apreensão do conteúdo, além das 

dificuldades naturais frente às muitas novidades. O destaque ficou para questão 6 (O 

que você acharia se tivessem mais cursos como este?), em que a totalidade das crian-

ças (22) considerou que seria “ótimo”. 
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Figura 4 - Resultados do questionário aplicado aos alunos do 4º ano do Ensino Fundamental 
no Colégio Municipal Pelotense.

4. AVALIAÇÃO

De acordo com os resultados obtidos no questionário, conclui-se que houve uma 

ótima aceitação da “Oficina de alimentação saudável” pela turma do 4º ano do Ensino 

Fundamental no Colégio Municipal Pelotense, pois todos os alunos julgaram muito po-

sitivamente a possibilidade de ter mais cursos semelhantes. 

Pela repercussão na turma, participação e atitutes observadas acredita-se que o 

Projeto alcançou o objetivo de incentivar as crianças a uma alimentação mais rica em 

vitaminas, minerais e fibras, e com menores teores de gorduras e açúcares.

5. REFERÊNCIAS

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL NA PRIMEIRA INFÂNCIA: um legado para toda vida. 

2016. Acessado em 29 set. 2017. Online. Disponível em: http://radardaprimeirainfancia.

org.br/por-onde-comecar/alimentacao-saudavel-na-primeira-infancia/

PINEZI, F. G.; ABOURIHAN, C. L. S. Formação  desenvolvimento de hábitos ali-
mentares na pré-escola. Acessado em 10 out. 2017. Online. Disponível em: <https://

www.yumpu.com/pt/document/view/12479259/7-formacao-e-desenvolvimento-de-habi-

tos-alimentares-unibrasil>

 

SOUZA, Elizabel Rodrigues de.  Alimentação Saudável na Infância. 2014. 30. Mo-

nografia (Especialização em Ensino de Ciências). Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná, Medianeira, 2014. Disponível em: http://repositorio.roca.utfpr.edu.br/jspui/bits-

tream/1/4785/1/MD_ENSCIE_IV_2014_35.pdf. Acesso em 03 de out. 2017.



349

CUIDADO E MANUTENÇÃO DO ACERVO DE LIVROS DIDÁTICOS 
PARA O ENSINO DA LEITURA E DA ESCRITA.

MATHEUS LUCAS ESTEVES1; ELIANE TERESINHA PERES2

1Matheus Lucas Esteves – matheus2007.esteves@gmail.com
2Eliane Teresinha Peres – eteperes@gmail.com

1. APRESENTAÇÃO

O presente trabalho tem por objetivo relatar a experiência como bolsista de exten-

são e cultura do projeto “Memórias da Alfabetização” desenvolvido junto ao grupo de 

pesquisa HISALES (História da Alfabetização, Leitura, Escrita e dos Livros Escolares), 

da Faculdade de Educação (UFPEL). Atualmente o grupo de pesquisa HISALES realiza 

investigações em três eixos, são eles: I) estudos sobre história da alfabetização; II) pes-

quisas sobre práticas escolares e não-escolares de leitura e escrita (práticas de letra-

mentos); III) análise da produção, circulação e utilização de livros escolares produzidos 

no Rio Grande do Sul, especialmente entre os anos de 1940-1980. Possui seis acervos, 

sendo eles: Cadernos de alunos (ciclo de alfabetização e outras séries), cadernos de 

planejamento (Diários de Classe), livros para o ensino da leitura e da escrita (nacionais 

e estrangeiros), livros didáticos produzidos no Rio Grande do Sul entre 1940 e 1980, 

matérias didático-pedagógicos e escritas pessoais e familiares1. 

Os acervos são constituídos, em sua maior parte, por doações da comunidade em 

geral e de escolas, que tendo conhecimento da existência e do ofício do grupo, doam 

materiais da cultura escolar como forma de contribuir na construção desse espaço co-

letivo. Por abranger atualmente um rico e vasto material, o espaço é aberto tanto para 

visitas como para pesquisas externas. 

Meu objeto de trabalho são as cartilhas e os livros para o ensino da leitura e da es-

crita, sendo estes considerados uma fonte ampla de estudos e pesquisas, por se carac-

terizarem como um suporte de conhecimentos escolares, suporte de métodos pedagó-

gicos, veículo de sistema e valores e também como uma mercadoria (BITTENCOURT, 

2004).  

1 Para saber mais do trabalho do Hisales ver wp.ufpel.edu.br/hisales/
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2. DESENVOLVIMENTO

A minha experência como bolsista de extensão e cultura tem sido bastante 

enriquecedora pois que tem me proporcionado um contato direto com a história da 

alfabetização de modo geral e, mais diretamente, com o acervo de livros para o ensino 

da leitura e da escrita, bem como com as discussões teórico-metodológicas sobre 

a guarda, preservação e estudos sobre esses importantes dispositivos da cultura 

escolar e da pesquisa. Mesmo trabalhando mais especificamente com o acervo dos 

livros didáticos, procuro me inserir também, quando possível, no trabalho de coleta, 

manutenção, preservação e organização dos outros acervos que o grupo possui, como 

os diários de classes (cadernos de planejamento das professoras) e os cadernos de 

alunos. O acervo das cartilhas e livros didáticos conta atualmente com 1226 exemplares, 

sendo deste total, 923 títulos (desconsiderando os exemplares repetidos). O conjunto de 

tais materiais, das cartilhas e livros didáticos, se instensifica, em termos quantitativos, a 

partir da década de 1970, abarcando 826 exemplares do número total dos títulos. Para 

este trabalho, a atualização constante, tanto da planilha de catalogação, quanto do 

acervo material, foram fundamentais.

A catalogação virtual desse acervo é feita em planilha específica que contêm de-

zenove campos que servem para organizar e “filtrar” as buscas por diferentes critérios 

para fins de pesquisa. Os campos são: Título; série; tipo (se é manual do professor ou 

não); gênero/sexo; número de autores; autores; ilustrador; editora; cidade; edição; ano 

de edição; ano de impressão; número de exemplares; década; conservação; doação; 

localização; observação; e cota. Sendo assim, o trabalho que desenvolvo, na condição 

de bolsista de extensão, é fundamental, pois torna possível e facilita as buscas dos 

pesquisadores aos dados desejados. 
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Meu trabalho tem sido, então como afirmei, tanto a revisão dessa planilha, a inclu-

são de novos títulos, a organização (feita por décadas nas estantes) e a manutenção do 

acervo físico, pois além de pesquisas esse conjunto serve para as exposições do Projeto 

“Memórias de Alfabetização”. Nesse semestre desenvolvemos nesse projeto duas ações 

importantes: a manutenção da exposição permanente na sala do referido grupo de pes-

quisa, com visitas de alunos da Universidade (nesse último semestre recebemos os alu-

nos da Matemática, da História e da Letras), de alunos de outras Universidades (UDESC, 

Florianópolis e FURG, Rio Grande), de pesquisadores (nesse semestre com destaque 

para os de Salto, do Uruguai) e da comunidade em geral; e uma mostra durante a rea-

lização do 13º Poder Escolar, que aconteceu entre os dias 17 à 20 de Julho na UCPel. 

3. RESULTADOS 

 Meu primeiro trabalho como bolsista de extensão foi a revisão da planilha, que 

apresentava incongruências e a checagem das estantes, uma a uma, de cada livro. 

Havia, também, livros ainda não catalogados e acondicionados e outros que chegaram 

depois do meu ingresso como bolsista. Assim, após o recebimento dos livros doados, 

realizo o controle e a catalogação na planilha de todo o material recebido. Essa planilha 

fica disponível para que, tanto os integrantes do grupo de pesquisa, como a comunidade 

acadêmica em geral, possam consultar os títulos que compõem o acervo, além de sub-

sidiar as escolhas daqueles que podem ser utilizados em exposições. Nas visitas, como 

referido anteriormente, esses livros são utilizados como exemplares para a apresenta-

ção da história da alfabetização. As visitas são feitas por alunos de diversos cursos da 

Universidade, como referido anteriormente, além de alunos de outras Universidades e de 

pesquisadores e comunidade em geral. Um dos objetivos dessas atividades é conhecer 

os materiais didáticos históricos ou diferentes métodos de ensino que predominavam 

em tempos anteriores, promovendo essa interdisciplinaridade das diferentes áreas de 

conhecimento. 

A frequência da busca por este material tem se tornado cada vez mais relevante e 

as percepções acerca do seu potencial estão se ampliando de maneira visível e satis-

fatória. O livro didático pode exercer quatro funções diferentes que variam conforme o 

seu ambiente sociocultural, sua época, as disciplinas, os níveis de ensino, os métodos e 

as formas de utilização. São elas: função referencial, na qual o livro didático é uma “fiel 

tradução” do programa de ensino, caso exista; função instrumental, na qual o livro põe 
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em prática métodos de aprendizagem e favorece a aquisição das competências; função 

ideológica ou cultural, que tende, em certos casos, a “doutrinar” as jovens gerações por 

assumir um papel político; e a função documental, que confronta o aluno através de 

documentos textuais ou icônicos e desenvolve seu espírito crítico e autonomia. (CHO-

PPIN, 2004). Essas reflexões teóricas são possíveis e necessárias de serem feitas na 

medida em que catalogo e organizo o acervo.

Assim, o trabalho realizado até o momento têm possibilitado realizar algumas cons-

tatações importantes. Conforme desenvolvo as atividades, percebo, por exemplo, que 

o número de autoras predomina significativamente nos livros para o ensino da leitura 

e da escrita, figurando 611 dos 826 títulos do acervo, número muito expressivo o que 

torna impossível de não observar tal fenômeno. Assim, apenas 49 exemplares são de 

autoria exclusivamente masculina. Além disso, 90 exemplares possuem autoria conjun-

ta, ou seja, são de autoria tanto feminina, quanto masculina. Esses dados provocaram 

questionamentos sobre as possibilidades de trabalho com a questão de gênero nos 

livros didáticos, uma possível articulação com a pesquisa que no futuro o trabalho de 

extensão poderá provocar. Outro dado que constatei: a cidade de São Paulo é a que 

figura em maior número na ficha catalográfica como lugar de produção dos livros do 

acervo, aparecendo em 773 exemplares. Já a editora com maior incidência de livros no 

acervo é a editora Ática (SP), seguida da editora Scipione (SP).

4. AVALIAÇÃO

Ao término do trabalho foi possível constatar a importância da preservação desse 

patrimônio histórico-educacional, com a manutenção do acervo desse rico e importante 

suporte que é o livro didático, além disso, percebi suas inesgotáveis possibilidades de 

estudos e de pesquisas, pelo fato de que esses materiais  refletem, em seu conteúdo, 

a realidade de determinado período da história da educação. Além da pesquisa que 

possibilita, também, analisar as distintas ideologias, pois se trata de uma ferramenta 

com intenso efeito de modelagem do público que a consome, é material de aprecia-

ção e um “evocador de memória” dos visitantes da exposição permanente. Sempre há 

aqueles que se lembram de sua alfabetização ao rever o livro, o “seu livro”, se emocio-

nam, narram, contribuem com algum dado importante para a história da educação e da 

alfabetização. 
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Como bolsista de extensão tenho aprendido muito nesse trabalho. Aparentemente 

catalogar livros e cuidar da sua manutenção parece algo simples. Contudo, trata-se de 

um trabalho muito pertinente e importante, tanto para a pesquisa, quanto para os traba-

lhos de extensão desenvolvidos pelo HISALES e para minha formação em específico. 

Estar inserido nesse espaço onde tenho contato com um vasto material referente à 

história da alfabetização me proporciona enriquecer cada vez mais o conhecimento em 

torno da minha graduação, me oferecendo subsídios importantes e indispensáveis na 

futura prática docente. 
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1. APRESENTAÇÃO 

Este trabalho tem por objetivo apresentar o desenvolvimento e a conclusão do curso 

de extensão Introdução ao Latim Módulo I, realizado no primeiro semestre de 2017. 

O referido curso foi oferecido pelo Centro de Letras e Comunicação da Universidade 

Federal de Pelotas e ministrado por Maurício Signorini Dias. Os objetivos do curso foram: 

permitir que os alunos compreendessem o funcionamento da língua latina enquanto 

sistema linguístico, além de serem capazes de ler, compreender e traduzir pequenos 

textos  e de perceber a importância do Latim em face da língua portuguesa. Além disso, 

o curso permitiu que os estudantes conhecessem um pouco da história da língua latina, 

da Roma antiga e da cultura clássica. 

O projeto destinou-se tanto aos acadêmicos da universidade quanto à comunidade 

em geral. As aulas foram expositivas e dialogadas e, além disso, foi permitido aos alu-

nos que escolhessem tópicos que seriam ser apresentados e discutidos nos momentos 

de estudo da cultura romana. Nesse sentido, aponta-se ao fato de que as aulas também 

eram interdisciplinares, pois, para trabalhar com uma língua antiga como o Latim, são 

necessários conhecimentos não somente do seu sistema gramatical mas também, ob-

viamente, do Português, como também, de história, de filosofia, de filologia, de Direito 

e de línguas neolatinas. 

Este estudo também aponta para as questões sociais que envolvem a extensão 

universitária. Devido à grande procura pelo curso, que teve mais de cem inscritos, acre-

dita-se na importância do oferecimento desse tipo de conhecimento, pois, através des-

sa intensa procura, se pôde perceber o aumento do interesse das pessoas pela língua 

e cultura latinas. A língua nos faculta o conhecimento de outras línguas, outras culturas 

e outros povos, tanto do presente como do passado e esse passado, tão presente na 

língua, na cultura, na política e nas instituições do Ocidente, foi trazido à tona nesse 

curso. Como um dos objetivos da Universidade é a interação com a comunidade, nada 

1 Para o Conhecimento do Latim e Além.
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mais válido do que oferecer a essa comunidade – sempre carente de oportunidades para 

ampliar seus conhecimentos – um curso de atualização voltado aos aspectos humanís-

ticos e culturais, oportunizando o acesso a um conhecimento só disponível a alunos dos 

Cursos de Licenciatura em Letras. Em suma, no decorrer deste estudo, apresenta-se, 

especificadamente, a forma como ocorreu o curso, a dinâmica das aulas, o desenvol-

vimento dos alunos, que chegaram sem nenhum conhecimento sobre o Latim e com 

lacunas na aprendizagem da Língua Portuguesa, mas acabaram por finalizar as aulas 

capazes de produzir até um pequeno texto na língua latina. 

2. DESENVOLVIMENTO

O curso de Introdução ao Latim ocorreu entre os dias 05 de junho e 14 de agosto, to-

talizando 10 encontros. Todas as aulas aconteceram nas segundas-feiras pela manhã no 

período das 9:00 às 11:30 o que, ao término do curso, concedeu aos alunos concluintes 

um certificado de 40 horas em extensão universitária. Todos os materiais utilizados nas 

aulas eram enviados por e-mail com antecedência, assim, os alunos podiam imprimi-los 

e levá-los consigo para as aulas. De qualquer forma, em algumas ocasiões, alguns ma-

teriais impressos foram distribuídos pelo ministrante.

Na primeira aula, além da exposição de informações sobre o curso, foi feita uma 

socialização entre ministrante e participantes. Assim, questionou-se o que eles sabiam 

sobre a língua latina, se eram alunos da graduação e, em caso afirmativo, a qual curso 

pertenciam. Foi combinado que, das 2:30  de duração de cada encontro, os 30 minutos 

finais seriam dedicados às aulas de cultura. 

Depois desse primeiro momento de apresentações, foi exposto por meio de um 

projetor a primeira página do livro Familia Romana per se Illustrata (ORBERG, 2013). 

Essa parte foi escolhida por se tratar de um texto curto e que apresenta um latim muito 

simples, permitindo que qualquer pessoa fluente em Português possa compreender seu 

conteúdo linguístico por assimilação de significados entre as duas línguas. Para ilustrar, 

apresenta-se o exemplo “Aemilia femina Romana est” que, em tradução livre, significa 

“Emília/Amélia é uma mulher romana”. Nesse sentido, solicitou-se que os alunos tradu-

zissem o texto. Essa atividade teve como objetivo fazer com que os alunos se sentissem 

mais à vontade com o Latim, não o considerando algo tão difícil. Por conseguinte, após 

finalizarem, foi realizada uma tradução em conjunto, como forma de correção. Antes 

desse primeiro encontro, os alunos haviam recebido um material sobre a história do La-
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tim, que foi discutido na parte seguinte da aula (CARDOSO, 2006). Para finalizar, ques-

tionou-se quais tópicos de cultura clássica romana os alunos gostariam que fossem 

abordados. Então, eles escolheram tópicos como literatura, filosofia, sociedade, direito, 

alimentação e mitologia. 

Para as quatro aulas seguintes, os conteúdos linguísticos dividiram-se pelos casos 

latinos, na devida ordem: primeiro, o nominativo que se refere ao sujeito e ao predicativo 

do sujeito em Português; em segundo, o acusativo e o dativo que são, respectivamente, 

o objeto direto e o indireto; o genitivo, que é o adjunto adnominal e, por último, o ablativo 

que é o adjunto adverbial e o vocativo que aponta o vocativo. Antes da exposição dos 

últimos casos, foi realizada uma aula de revisão. Todos casos latinos foram inicialmente 

explicados em português, porque acredita-se que, desse modo, a aprendizagem tor-

na-se mais rápida. Muitos exemplos foram utilizados, assim como vários exercícios de 

tradução de frases, conforme o progresso dos alunos. 

E, à medida em que iam conhecendo as particularidades do latim, montou-se uma 

tabela com as desinências de cada caso referentes às duas primeiras declinações2 . 

Entre uma aula e outra, os alunos recebiam via e-mail uma lista de exercícios para con-

cluírem e levarem para a aula seguinte. As atividades à distância fizeram-se obrigatórias 

para complementar o número de horas e para dar seguimento ao aprendizado da lín-

gua. Além disso, através das atividades extraclasse, pôde-se perceber as dificuldades 

que eles encontravam ao longo do aprendizado. Em sua maioria, os maiores problemas 

surgiram em relação aos casos acusativo e dativo. Acredita-se que esse impasse seja 

reflexo de alguma lacuna na formação dos estudantes. Por isso, a correção das tarefas 

extraclasse serviu como revisão de aspectos linguísticos da Língua Portuguesa.

  As aulas posteriores, além de terem sido dedicadas ao aperfeiçoamento das 

habilidades de tradução, treinadas desde o início do curso, serviram de reforço para 

o aprendizado das propriedades linguísticas do Latim e, claro, das aulas de cultura. 

Outrossim, na oitava e na nona aulas, os alunos foram apresentados às preposições 

latinas. Desse modo, tiveram seus conhecimentos ampliados, o que lhes permitiu dar 

mais um passo nesse percurso. Por fim, na última aula, os alunos, além de traduzirem 

um texto, tiveram de elaborar, com base no que haviam estudado, uma produção textu-

al. Embora tenha sido uma atividade ousada, acredita-se na importância de incentivar 

que os alunos escrevam em Latim. 

2 Declinação é o conjunto de desinências próprias de um grupo de palavras. As declinações são cinco.
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3. RESULTADOS
 

Considerando a dinâmica das atividades realizadas, as aulas de Latim contaram 

com a participação ativa dos alunos, que faziam questões sobre a língua e comparavam 

palavras latinas com outras do Português. Alguns, por exemplo, que pretendiam estu-

dar Direito, solicitaram a etimologia de palavras como juiz e magistrado. Isso também 

ocorreu com outros, que procuraram saber a respeito de palavras como professor, dis-

cente, docente e educador, relacionadas aos seus interesses de estudos. Já nas aulas 

de cultura românica clássica, os alunos se mostravam mais quietos e costumavam ouvir 

atentamente as histórias e curiosidades da antiguidade romana.

 Esses dois aspectos das aulas apontam para a relevância da metodologia utilizada. 

Essa forma de abordar o Latim a partir do Português, ainda que defendida por alguns 

latinistas e, em alguns aspectos, criticada por outros, foi também escolhida tendo com 

base as reflexões do ministrante nas suas experiências anteriores como monitor das 

disciplinas de Latim da Universidade Federal de Pelotas, em 2016.

 Como apontado em SIGNORINI E BRAUNER (2016), alunos de Letras costumam 

ter dificuldades com a língua portuguesa, o que dificulta a aprendizagem do Latim. De 

qualquer modo, outras classes gramaticais e estruturas da língua latina – não apresen-

tadas no curso de extensão - estavam presentes no textos e frases utilizados, como, por 

exemplo, as conjunções. Os alunos recebiam a tradução dessas estruturas em particu-

lar, para que não precisassem se preocupar com o que não haviam aprendido. Como 

se imaginou, os alunos acabaram por utilizar tais estruturas latinas em suas produções 

escritas, conforme exemplo da Figura 1.

Figura 1. Produção Textual  
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Com base nas produções textuais, percebeu-se que as inadequações encontradas 

eram simples, como a não repetição do verbo. Considera-se tal fato comum, já que se 

trata de uma referência à sua língua materna (JONES & SIDWELL, 2012). Além de tudo 

que foi apontado, observa-se, também, que a formação que o curso de Introdução ao 

Latim proporciona uma contribuição técnica para o Português, já que os alunos passam 

a prestar mais atenção aos aspectos linguísticos, o que abrange qualquer uma das áreas 

do conhecimento acadêmico e até extramuros.

4. AVALIAÇÃO

Ressalta-se o desenvolvimento dos alunos que nunca estudaram Latim e, ainda 

assim, foram capazes de escrever um texto narrativo após, somente, dez aulas. Por isso, 

aponta-se a importância da produção escrita na aprendizagem de Latim. Além disso, é 

evidente que existe entre as pessoas uma grande necessidade de adquirir conhecimentos 

sobre um passado que é a base de toda a civilização ocidental e, por conseguinte, sobre 

a Língua Latina, que é a ponta de uma corrente imensa que se prende ao nosso passado 

(LIMA, 1995). 

Por isso, acredita-se que o curso de extensão Introdução ao Latim resgatou o aces-

so a um conhecimento suprimido e que parecia ser “privilégio” de poucos, permitindo, 

assim, que qualquer pessoa estudasse a língua- mãe da nossa língua.
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1. APRESENTAÇÃO  

O presente texto tem como objetivo discutir a atuação e vivências do Grupo de 

Ação e Pesquisa em Educação Popular – GAPE do Programa de Educação Tutorial – 

PET relativas à Semana do Brincar e do Folclore realizadas junto à Escola Municipal de 

Ensino Fundamental Machado de Assis - EMEF.  

O PET GAPE é um grupo multidisciplinar onde fazem parte 12 bolsistas dos cursos 

de Antropologia, Cinema de Animação, Cinema e Audiovisual, Designer Digital, Jorna-

lismo, Pedagogia e Psicologia. Suas ações estão inseridas na articulação das áreas 

de Educação e Cultura, e desde 2016 desenvolve ações em parceria com o Núcleo de 

Folclore da Universidade Federal de Pelotas – NUFOLK e a EMEF Machado de Assis 

que está localizada no município de Pelotas/RS.  

A referida Escola atende crianças da Pré-Escola até o 5º ano do ensino fundamen-

tal e nela anualmente tem sido realizadas atividades e brincadeiras relacionadas ao Fol-

clore brasileiro com o intuito de inserir este tema de grande relevância para o cotidiano 

escolar. Sendo assim, ao se trabalhar com a cultura local pressupõe-se a necessida-

de de aprender conhecimentos, crenças e costumes perpetuados pelas comunidades. 

Neste sentido é imprescindível conhecer, reconhecer e se apropriar destas formas de 

manifestação. Através destas as pessoas e comunidades criam sua identidade e apren-

dem as tradições e os costumes de sua terra. “Podemos dizer que, através do folclore, 

o povo se faz presente na sociedade, se afirma no âmbito da superestrutura ideológica 

e nela encontra a sua tribuna.” (CARNEIRO, 2008, p. 25)  

Neste sentido o PET GAPE propôs o desenvolvimento de algumas atividades em 

parceria com o NUFOLK e a Faculdade de Educação/UFPel durante a Semana Mundial 
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do Brincar e a Semana do Folclore na EMEF Machado de Assis. As atividades propostas 

variaram entre cantigas e brincadeiras, sendo realizadas tanto em sala de aula como no 

pátio da instituição, estimulando não só a inserção do tema em sala de aula, como tam-

bém colocar o corpo em movimento e promover a interação das diversas turmas. Tais 

atividades foram organizadas durante o estudo de textos de CARNEIRO (2008), SMIT 

(2003), BENJAMIN (2002) e ROCHA (2008).  

2. DESENVOLVIMENTO   

Na edição de 2017 as atividades realizadas na EMEF Machado de Assis ocorreram 

em dois turnos, no dia 23 de maio de 2017, data em que foi comemorada a Semana 

Mundial do Brincar. Durante a manhã foram propostas atividades para as turmas de Pré 

1, 1º, 2º e 4º ano. E no período da tarde as turmas foram Pré 1 e Pré 2, 3º e 5º ano.   

Dando início às atividades foi questionado para todas as turmas os motivos pelo 

qual é tão bom brincar. Após as colocações das crianças, ressaltou-se os seus benefí-

cios e também foi perguntado qual era a brincadeira predileta de cada uma das crianças 

participantes da atividade. Logo após, foi proposta algumas brincadeiras como: a) cor-

rida do saco em que duas filas foram formadas e se destacava a equipe que realizasse 

o percurso mais rápido; b) dança das cadeiras onde as crianças devem ficar dançando 

na volta das cadeiras e quando a música parar estas devem sentar em uma delas. Po-

rém o diferencial da brincadeira é que o número de cadeiras é menor que o número de 

crianças brincando, sendo assim, ganha quem conseguir sentar na última cadeira. As 

músicas utilizadas nesta atividade foram, por exemplo: Pererê Peralta (Saci) - Carlinhos 

Brown/ A Cuca Te Pega - Cássia Eller (2001) do Disco Sítio do Pica-Pau Amarelo (2012); 

c) morto-vivo que é uma atividade que envolve a atenção e o movimento dos participan-

tes, pois precisam ficar atentos para os comandos de ‘morto’ que representam que o 

participante deve se abaixar e de ‘vivo’ que é quando este deve permanecer em pé. O 

vencedor é a criança que consegue obedecer a todos os comandos; d) telefone sem fio 

em que a turma senta em roda e a primeira criança diz uma frase curta, é preciso que 

uma criança repasse para a outra sem alterar o que foi dito pela primeira da fila, no final 

a última criança deve dizer em voz alta o que foi cochichado em seu ouvido. Se frase não 

corresponder ao que foi dito no início será preciso identificar qual criança não entendeu 

a frase que lhe foi dita pelo colega ao lado e a modificou.  
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Já no dia 21 de agosto de 2017o PET GAPE foi mais uma vez à escola com o pro-

pósito de proporcionar aos estudantes momentos de brincadeiras e cantigas folclóricas. 

As atividades ocorreram com todas as turmas da escola, como nas edições anteriores 

da Semana do Brincar/UFPel, e durante dois turnos.   

Com as turmas de pré 1 e 2 e o 1º ano se iniciou com o seguinte questionamento: 

se eles sabiam o que era folclore? Muitas das crianças responderam que não e então 

se passou a explicar exemplificando com os personagens e músicas brasileiras. Logo 

após os estudantes foram questionados sobre quais daqueles personagens eles mais 

gostavam e alguns deles foram indicados, entre eles as crianças destacaram o Negri-

nho do Pastoreio, a Mula sem cabeça, o Curupira e o Saci-Pererê. Então foram distri-

buídas para as crianças uma folha que continha alguns dos personagens citados: Ne-

grinho do Pastoreio ou Saci-Pererê para que elas pintassem e cortassem com o auxílio 

das bolsistas que orientaram e conduziram as atividades. Feita as pinturas estas foram 

coladas em uma cartolina e cortadas. E então foi confeccionado um quebra-cabeça 

com os personagens. Na sequência foram cantadas cantigas de roda com as turmas 

como: roda caixinha, ciranda cirandinha e atirei o pau no gato.   

Já com o 2º e 3º ano também se iniciou as atividades com o questionamento 

sobre se estes conheciam e sabiam o que era o folclore. Após eles terem nomeado 

alguns elementos folclóricos as bolsistas citaram mais alguns personagens e passa-

ram a comentar suas características e contextualização. Isto levou as crianças a imitar 

o saci-pererê, por andar em um pé só, e o curupira por andar com os pés virados. Na 

sequência a proposta foi cantar cantigas de roda conhecidas pelas crianças como a 

“Borboletinha”, “Atirei o pau no gato”, “Escravos de Jó” entre outras. Também se realizou 

brincadeiras como “Chicotinho Queimado”, onde as crianças devem sentar em círculo e 

uma delas fica girando atrás da roda com uma bola de papel em mãos até colocar atrás 

de um dos colegas. O restante dos participantes deve ficar cantando  

“Chicotinho Queimado, torrado” enquanto o colega gira. Após algumas voltas a 

criança com o “chicotinho” deve soltar o objeto atrás de algum de seus colegas e este 

deve se levantar para tentar alcançá-lo. O objetivo do jogo é fazer com que a criança 

que estava em pé consiga sentar no lugar daquela que se levantou para tentar lhe 

pegar.  

A atividade proposta com o 4º e 5º ano iniciou-se com uma conversa sobre o que 

eles acreditavam ser o folclore. Algumas crianças souberam listar algumas lendas e 

livros sobre o assunto. Após a conversa as turmas foram levadas ao pátio da escola e 

se propôs a brincadeira do “Chicotinho Queimado”. Logo após o grupo cantou algumas 
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cantigas e músicas, onde surgiu a ideia de se fazer uma roda com a música “Escravos 

de Jó” e aproveitar a brincadeira, já que alguns não a conheciam. Foi então onde cada 

estudante continha uma bola de papel em mãos e conforme cantava-se a canção as 

bolas deviam ser repassadas para o colega ao lado, conforme o ritmo da música. Como 

alguns já conheciam a canção acabaram propondo algumas alterações na brincadeira. 

Então inovaram na parte em que a música diz “tira, bota” e ao invés de passar as bolas 

deveriam coloca-las para dentro e para fora do círculo.  

Como a escola tem a orientação de que cada estudante faça a retirada e leitura se-

manal de livros da biblioteca, as bolsistas propuseram que eles retirassem um livro sobre 

o folclore e as crianças aceitaram a sugestão. E assim as atividades acabaram refletindo 

para além da escola e estendendo-se até as famílias.  

3. RESULTADOS

Por se tratar de uma escola parceira do PET GAPE, o grupo de bolsistas está inserido 

no dia-a-dia da instituição. Desta forma percebe-se que ao serem propostas algumas 

cantigas e brincadeiras as crianças passam a brincar no recreio com as atividades 

realizadas. Isto ocorreu tanto na Semana do Brincar como na do Folclore.   

Observa-se que as atividades desenvolvidas acabaram sendo de certa forma ab-

sorvidas pelo cotidiano das brincadeiras dos estudantes, uma vez que nos momentos de 

recreação, logo se percebeu que os estudantes do 1º ano, ao saírem para um de seus 

intervalos, formaram uma roda e passaram a cantar e brincar de “Ciranda Cirandinha”. 

Em outra oportunidade os alunos do 3º ano brincaram de 

“chicotinho queimado” e fizeram algumas adaptações na brincadeira, como, ao in-

vés de utilizar bolas de papel utilizaram o próprio toque no corpo para representar o ob-

jeto. Na turma do 4º ano o pedido para a repetição da brincadeira do saco é constante, 

eles dizem ter adorado a brincadeira e alegam que na ocasião pularam poucas vezes.   

Walter Benjamin (2002, p. 03) comenta essa intrínseca repetição da criança em re-

lação ao brincar: “Sabemos que para a criança ela é a alma do jogo; que nada a torna 

mais feliz do que o “mais uma vez” ... Para ela, porém, não bastam duas vezes, mas 

sim sempre de novo, centenas e milhares de vezes.”  Como estes dois eventos são or-

ganizados anualmente nesta Escola e fazem parte do Projeto de Pesquisa - Educação 

Popular: um desafio a Escola Pública, desenvolvido desde 2016, onde as bolsistas do 

PET GAPE estão cotidianamente inseridas nas rotinas da escola,  tem-se que o projeto 
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desenvolvido se ampliará e se desenvolverá,  focando-se na pesquisa relativa às brin-

cadeiras e às cantigas folclóricas junto às famílias e a comunidade local, bem como se 

continuará com a realização de atividades como estas vinculadas a outros eventos ou 

datas comemorativas.   

Conforme Martins (2006, p. 48) “Toda brincadeira é, ao mesmo tempo, uma ativi-

dade da criança, uma expressão de si, e igualmente um aspecto das relações sociais, 

uma expressão de condições objetivas de ação e desenvolvimento.” Portanto podemos 

dizer que há um conteúdo na ação de brincar ou jogar, ou seja, um conteúdo, como diria 

Freire, de experiência feito.  

 E assim proporcionar e possibilitar que o brincar e a cultura popular cada vez mais 

faça parte e esteja presente na escola como uma forma de aprender.  

4. AVALIAÇÃO  

A proposta da inserção e da valorização da cultura popular na escola veio da 

percepção dos vários relatos de que o folclore só se faz presente nas escolas e é 

reconhecido como tal, na Semana do Folclore que ocorre no mês de Agosto. Por isso, 

foram propostas atividades como pintura e recorte, cantigas e brincadeiras em que as 

crianças da escola pudessem perceber que o folclore faz parte e está presente em 

nossos costumes.  

Ao encerrarmos os dois encontros conseguimos perceber que as crianças se apro-

priaram do assunto e passaram a realizar o leitura sobre os personagens, como nos 

livros na biblioteca ou durante o intervalo em que cantam uma ciranda e permanecem 

dançando em roda.   

Através das atividades compartilhamos e proporcionamos a popularização do 

folclore, manifestações culturais estas que precisam ser conhecidas, reconhecidas e 

abordadas durante todo o ano, dentro e fora das escolas devido a sua riqueza.    
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1. APRESENTAÇÃO

O Encontro de Raças de Corte (ENCORTE) é um evento realizado na Universidade 

Federal de Santa Maria (UFSM), com foco na difusão do conhecimento e integração 

dos agentes da pecuária de corte, tendo sua primeira edição em 1991.

O evento conta com a participação de profissionais e estudantes das várias áreas 

ligadas à agropecuária, passando por temas relacionados à medicina veterinária, zoo-

tecnia, agronomia, agronegócio, gestão de empresas, dentre outros. O projeto é lide-

rado pelo professor Saul Fontoura da Silva, do departamento de medicina veterinária 

preventiva e por estagiários acadêmicos da Universidade Federal de Santa Maria. 

O encontro tem como principal objetivo levar informações do meio acadêmico para 

o campo e vice-versa, proporcionando um elo entre o estudante (principal público do 

evento), o produtor rural e o mercado de trabalho. 

No acumulado do ano de 2016, de janeiro a outubro, as exportações de carne bovi-

na registraram um crescimento de 4% no volume embarcado, com mais de 1,187 milhão 

de toneladas e faturamento de US$ 4,637 bilhões (ABIEC, 2016), portanto torna-se de 

suma importância a capacitação de alunos nesta área da medicina veterinária.

2. DESENVOLVIMENTO

O ENCORTE já teve em suas 21 edições, que ocorrem sempre no mês de maio, 

concurso de carcaças, com avaliação e julgamento destas, inúmeros dias de campo 

em diversas cidades do estado, apresentação de estudos e demonstração da aplicabi-

lidade destes na prática, palestras – principal atividade do evento –, exposições locais 
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e nacionais, minicursos e outras atividades que possam agregar conhecimento ao seu 

público.

 Com parceiras públicas e privadas e com o incentivo de seus apoiadores, o en-

contro vem crescendo todos os anos, na 26ª edição, ocorrida em 2017, contou com 616 

participantes e teve como o local de encontro o novo Centro de Convenções da UFSM, 

sendo o primeiro evento a ocorrer no local. 

Na edição deste ano contou com uma parceria com o programa “Juntos Para Com-

petir” composto pelas instituições SEBRAE, SENAR E FARSUL. O programa tem como 

escopo a evolução do sistema de cadeias produtivas do estado por meio da capacitação 

e difusão de informação no meio rural, através do mesmo conseguimos um público ainda 

maior de produtores rurais advindos de diversos municípios do Rio Grande do Sul.

Nos dias anteriores ao evento houve a realização de remates, eventos de empresas 

parceiras e exposição de animais no Parque de Exposições da UFSM. O primeiro dia do 

ciclo de palestras foi dedicado a ovinos de corte, onde foram apresentados dois painéis: 

produção de carne ovina e projeto ovinos que inspiram, resultado da parceria com o pro-

grama “Juntos Para Competir”. 

Vimos a necessidade de integrar o tema ovinos ao evento já que é um setor que 

vem em grande ascensão mesmo em tempos de crise, onde demonstrou grande força 

na maior mostra agropecuária da América Latina (EXPOINTER), além de um número 

expressivo de animais que foram a julgamento (718 ovinos, de 14 raças), a comerciali-

zação foi excelente totalizando R$ 536.692 mil com a venda de 131 ovinos nos leilões 

organizados pelas Associações Promocionais de Raça (ARCO, 2017).

 Já no dia seguinte iniciaram as palestras de bovinos de corte que contou com os 

seguintes temas: bem estar animal, tristeza parasitária, critérios de seleção de repro-

dutores e a comercialização dos mesmos, importância do processo sucessório, novas 

formas de estratégias de produção animal a pasto, intensificação na engorda de novilhas 

e por que continuar produzindo e consumindo carne. 

No último dia, contamos com o tradicional dia de campo realizado no Colégio Poli-

técnico da UFSM, onde apresentamos diversos tipos de produção e manejo de rebanhos 

bovinos.

 Pensando sempre em todos os interessados no assunto, durante o evento houve 

a transmissão ao vivo das palestras para aqueles que não puderam se fazer presentes.  

Ao longo do ano o ENCORTE vem agregando ainda mais parcerias através do envolvi-

mento da equipe com remates, exposições agropecuárias e palestras focadas na área 

de bovinos de corte em diversas localidades do estado.
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Visando sempre aumentar o conhecimento e a troca de experiências do público 

participante, o 27º ENCORTE já está sendo organizado, e dentro das metas para o 

próximo ano está à criação de novos encontros, com dias de campo e palestras curtas, 

para aumentar o público atual do evento e manter maior proximidade entre técnica e 

produtividade, sempre visando o objetivo máximo do evento: permitir a troca de expe-

riências entre técnicos, produtores e autoridades com os acadêmicos e participantes 

presentes.

3. RESULTADOS 

Com parceiras públicas e privadas e com o incentivo de seus apoiadores, em 

sua 26ª edição, ocorrida em 2017, o ENCORTE contou com 616 participantes. Neste 

sentido, teve uma abrangência de 71 cidades, 19 instituições de ensino e estudantes de 

9 cursos de nível técnico e graduação (Administração; Ciências Contábeis; Tecnologia 

em Agronegócio; Agronegócio; Agronomia; Técnico em Agropecuária; Técnico em 

Zootecnia; Zootecnia e Medicina Veterinária), além de alunos de pós-graduação. Se 

comparada a edição de seus 25 anos, a última edição teve um crescimento de 72% 

e quando comparada à primeira edição, que contou com cerca de 80 participantes, o 

evento cresceu 670%, sendo esta a maior edição de todos os tempos.

Além disso, dos ouvintes do evento 10% declararam-se como técnicos, 14% como 

produtores rurais e 76% como estudantes, que são classicamente a maioria do público 

do evento.

Dentre os participantes, vale destacar que em torno de 170 produtores, trabalha-

dores rurais e suas famílias, procedentes de mais de 16 cidades do Rio Grande do Sul, 

se fizeram presentes graças à parceria do ENCORTE com o programa “Juntos Para 

Competir”.

Ademais, tem-se que dos 16 palestrantes do evento de 2017, 5 são ex-alunos da 

UFSM, que hoje ocupam papel de liderança no agronegócio e, por tal motivo, foram 

convidados a dividir seus conhecimentos nos quatro dias do evento.

O ENCORTE desde 2014 também se faz presente nas redes sociais, que cresce 

constantemente assim como o próprio evento, tem hoje a marca de 1.064 curtidas em 

seu perfil no Instagram e 2.533 curtidas em sua página no Facebook.
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4. AVALIAÇÃO

A grande abrangência do evento no ano de 2017 demonstra o grande poder de di-

fusão da informação do evento, seja por incluir participantes provenientes de uma vasta 

gama de cidades e regiões do estado, ou pela interdisciplinaridade evidente ao receber 

ouvintes de 9 cursos de nível técnico e superior além de alunos de pós-graduação.

A parceria entre o ENCORTE e o programa “Juntos Para Competir” tornou possível 

promover maior abrangência ao projeto da Universidade Federal de Santa Maria, bem 

como um grande poder de difusão da informação por parte do programa parceiro. Com 

isso, foi possível promover integração entre o produtor rural e o meio acadêmico, tra-

zendo o produtor para a universidade, tanto como ouvinte, como para dividir casos de 

sucesso na produção nacional de ovinos.

No que se refere aos alunos egressos da UFSM participantes do evento como 

palestrantes e painelistas, tem-se que o fato corrobora a existência do elo entre os es-

tudantes e o mercado de trabalho.
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1. APRESENTAÇÃO

A equinocultura está em constante crescimento devido a inserção de equinos em 

diversas práticas de esporte e lazer. Portanto, esta tem se destacado no agronegócio 

brasileiro, proporcionando uma movimentação anual de R$ 7,5 bilhões de reais e gerando 

cerca de 3,2 milhões de empregos diretos e indiretos (ALMEIDA & SILVA, 2010). Devido 

ao crescente mercado e competitividade busca-se, cada vez mais, a especialização e 

qualificação profissional através de cursos de longa e curta duração. 

Projetos de extensão com o intuito de capacitar estudantes universitários são de 

extrema importância para formar profissionais de alta capacidade técnica e de relacio-

namento interpessoal com proprietários e funcionários. Outra demanda expressiva no 

mercado equestre é a de uma equipe capacitada e treinada para o desenvolvimento das 

atividades as quais lhes são designadas, sendo estas relacionadas ao manejo geral, 

alimentação, preparo, casqueamento e limpeza das cocheiras e animais estabulados 

dentre outras.

O presente projeto está vinculado ao eixo temático da educação e na linha de exten-

são de desenvolvimento regional, tendo como público-alvo alunos, médicos veterinários, 

zootecnistas e profissionais da área de equinocultura como funcionários, tratadores e 

ferreiros. O desenvolvimento das atividades vinculadas ao projeto ocorre na estrutura 

física do Centro de Ensino e Experimentação em Equinocultura da Palma (CEEEP), o 

qual é composto por quatro setores: Centro tecnológico de clínica e reprodução eques-

tre (CTRE), Centro tecnológico de ortopedia em equinos (CTOE), Escola de formação 

e desenvolvimento de ferreiros (EFDF) e Centro tecnológico de treinamento de equinos 

(CTTE).



371

O objetivo do presente projeto é a iniciação e formação continuada de estudantes e 

profissionais da área de equinocultura, através da realização de treinamentos e cursos 

que visam capacitar e promover a troca de conhecimento entre os participantes. 

2. DESENVOLVIMENTO

Foram realizados dois cursos vinculados au projeto de extensão Ação de capaci-

tação e formação profissional junto ao Centro de Ensino e Experimentação em Equino-

cultura da Palma (CEEEP) nos anos de 2016 e 2017. Ambos tiveram como público alvo 

os alunos de graduação da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) e outras universi-

dades, além da participação de profissionais da área. 

O primeiro curso, denominado I Curso Teórico-prático de Neonatologia Equina, re-

alizado nos dias 20 e 21 de maio de 2016 e com carga horária total de 20 horas, contou 

com palestras realizadas pelos professores. Dr. Carlos Eduardo Wayne Nogueira e Drª. 

Bruna da Rosa Curcio. Além disso, para a organização do curso, estiveram envolvidos 

seis pós-graduandos e cinco graduandos da UFPel. Durante o curso foram realizados 

módulos teóricos e práticos. No primeiro dia de curso, foram realizados os módulos 

teóricos, enquanto que, no segundo dia, foram realizados os módulos práticos. A abor-

dagem prática do tema referente a avaliação de aprumos e principais enfermidades de 

neonatos foi realizada em parceria com a Cabanha Recalada. Os módulos práticos: 

acompanhamento do parto e primeiros cuidados com neonato, diagnóstico por imagem 

e reanimação cardio-pulmonar foram abordados no Hospital de Clínicas Veterinária – 

UFPel.  

O segundo curso, denominado I Treinamento Teórico-prático de Casqueamento, foi 

realizado no dia 04 e 05 de setembro de 2017, com a carga horária total de 16 horas, 

sendo ministrado pelo graduando Cassiano Moraes Dorneles,  com o auxílio dos pós-

-graduandos e sob orientação dos professores Dr. Carlos Eduardo Wayne Nogueira e 

Drª. Bruna da Rosa Curcio envolvidos no projeto. Foram abordados os seguintes temas: 

anatomia e conformação do casco, avaliação de aprumos e técnica de casqueamento 

em equinos. No primeiro dia foi realizada a abordagem teórica dos temas seguida de 

uma demonstração, já no segundo dia, os participantes puderam colocar em prática o 

conhecimento adquirido, casqueando os animais do CEEEP. 

Após ambos os cursos, foram realizadas as avaliações dos mesmos pelos partici-

pantes através de um formulário elaborado pelos organizadores. Este formulário conti-
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nha perguntas na forma de itens que questionavam a qualidade das atividades práticas, 

adequação das instalações para a realização do evento, organização do evento e con-

teúdo programático ministrado. Os alunos classificaram os itens como: excelente, ótimo, 

muito bom, bom e ruim.

3. RESULTADOS

O I Curso Teórico-prático de Neonatologia Equina (Tabela 1) contou com um total de 

14 participantes sendo a avaliação do curso realizada por oito deles.

Tabela 1. Avaliação do I Curso Teórico-prático de Neonatologia Equina 
realizada por oito participantes.

Avaliação dos participantes (%)
Itens avaliados Ruim Bom Muito bom Ótimo Excelente
Qualidade das 

atividades
0 25 25 50 0

Organização 0 0 0 88 12
Instalações 0 0 8 32 25
Conteúdo 0 0 0 62 38

Já o  I Treinamento Teórico-prático de Casqueamento (Tabela 2), contou com um 

total de 12 participantes, sendo a avaliação realizada por todos. Os alunos apresentaram 

também sugestões de abordagens para os próximos cursos, como correção ortopédica, 

casqueamento em potros e casqueamento corretivo.  

Tabela 2. Avaliação do I Treinamento Teórico-prático de Casqueamento 
realizada por 12 participantes.

Avaliação dos participantes (%)
Itens avaliados Ruim Bom Muito bom Ótimo Excelente
Qualidade das 

atividades
0 0 0 17 839

Organização 0 0 0 8 92
Instalações 0 46 31 15 8
Conteúdo 0 0 0 25 75
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4. AVALIAÇÃO

Através do projeto de extensão Ação de capacitação e formação profissional junto 

ao Centro de Ensino e Experimentação em Equinocultura da Palma (CEEEP) foi pos-

sível realizar a capacitação e aprimoramento profissional de alunos da graduação e 

profissionais da área de equinocultura. Além disso, foi possível a troca de conhecimento 

e experiências entre os participantes. 

Tendo em vista a necessidade de capacitação de estudantes e profissionais da 

área de equinocultura, a aceitação dos cursos realizados e a demanda por novas capa-

citações, serão realizados mais dois cursos no ano de 2017.

 O primeiro destes, denominado de II Treinamento Teórico-prático de Casqueamen-

to, está previsto para o mês de outubro, tendo este como público alvo a Turma Especial 

de Medicina Veterinária (TEMV). Já o II Curso Teórico-prático de Neonatologia Equina 

ocorrerá nos dias 03 e 04 de novembro de 2017, tendo como público alvo estudantes e 

profissionais de medicina veterinária. 

5. REFERÊNCIAS
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1. APRESENTAÇÃO

     Vivências Teatrais em Escolas é um projeto de extensão do curso de Teatro-

Licenciatura da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) que de desde maio de 

2017 vem construindo os seus primeiros passos, todas as segundas-feiras na Escola 

Municipal Getúlio Vargas, em Pedro Osório-RS, através de oficinas de teatro, no 

contra turno dos alunos do 6° ao 9° ano do Ensino Fundamental II. Com idade entre 

12 a 15 anos. O projeto tem o apoio da direção da escola e das professoras Fernanda 

Botelho e Tatiane Pastoroni e é coordenado pela professora do Curso de Teatro-

Licenciatura da UFPel, Vanessa Caldeira leite. Conta com três alunos da mesma 

graduação, sendo um deles bolsista, que atuam como oficineiros, desenvolvendo 

com esses jovens os princípios da linguagem teatral. 

      “O campo das artes oferece aos alunos oportunidades de realmente apren-

derem para a vida” (SOUZA, 2010, p. 4). Percebe-se, principalmente observando-se 

a realidade de Pelotas e região, que mesmo com a Lei N. 13.278/20161 determinando 

a obrigatoriedade da inserção das quatro linguagens artísticas (artes visuais, dança, 

música e teatro) nos currículos dos diversos níveis da educação básica brasileira, 

poucos são os concursos públicos específicos que abrem espaços para a contra-

tação de professores especializados nestas áreas do conhecimento. Além disso, é 

recorrente o pensamento do senso comum de que o ensino de Arte na educação bá-

sica se resume à linguagem das artes visuais, deixando o teatro, a música e a dança, 

muitas vezes, como atividades extracurriculares ou como metodologias para ensino 

de outros conteúdos.

    Pensando nisso, o projeto de extensão Vivências Teatrais em escolas, nasce a 

partir desse desejo de vivenciar a linguagem teatral dentro das escolas que carecem 

deste tipo de atividade, em uma região com baixíssima atividade cultural para crian-
1 Lei Nº 13.278, de 2 de maio e 2016: Altera o § 6º do art. 26 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 
fixa as diretrizes e bases da educação nacional, referente ao ensino da arte, diz que: As artes visuais, a dança, a 
música e o teatro são as linguagens que constituirão o componente curricular da educação básica. Disponível 
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm. Acessado em: 11/10/2017
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ças, adolescentes e jovens, com o objetivo de desenvolver as potencialidades criativas 

e expressivas com a intenção de despertar o gosto pela artes em geral e, mais especi-

ficamente, apresentar a linguagem cênica como uma possibilidade de criação artística 

e fruição estética. Justifica-se que existe uma demanda de ensino de teatro nas escolas 

e que o projeto não pretende substituir a contratação de professores efetivos, mas por 

outro lado, aguçar o desejo de se contratar profissionais especializados na linguagem 

teatral. Além de contribuir diretamente na formação acadêmica do professor-ator, que 

tem a oportunidade de colocar em prática o aprendizado desenvolvido na universidade, 

experimentar a prática docente e ampliar o seu estudo e pensamento.

.

2. DESENVOLVIMENTO

 O primeiro contato do projeto aconteceu partir da visita à Escola Getúlio Vargas, 

quando a professora coordenadora e os alunos da graduação envolvidos foram de sala 

em sala convidar os jovens e adolescentes a participarem do projeto que iniciaria sua 

primeira atividade no dia 22 de maio de 2017. 

As oficinas priorizam o processo e não o produto final, foram planejadas a partir 

de diferentes metodologias de ensino de teatro, tais como: jogos tradicionais, jogos de 

improvisação e jogos teatrais, com base em Viola Spolin (2005) e Ricardo Japiassu 

(2011), jogos dramáticos, com base em Olga Reverbel (1989), exercícios de alongamen-

to, aquecimento e relaxamento corporal, com base em Augusto Boal (2004), exercícios 

de expressão corporal e vocal, com base em Beuttenmüller e Laport (1974). Procura-se 

manter certa rotina de trabalho, de modo a facilitar a adaptação e o entendimento dessas 

atividades, uma vez que não faz parte do currículo o ensino de teatro.

Começa-se pela preparação do corpo com alongamentos, corridas e jogos de aque-

cimento corporal, um segundo momento são os jogos a serem experimentados no dia 

de acordo com o foco da oficina: Sensibilidade; Concentração; Percepção; Fisicalização; 

Improvisação; Consciência Corporal; Confiança em grupo.

Com o intuito de conhecer o grupo e introduzir a linguagem teatral, foi-se utilizado 

nas primeiras oficinas os jogos tradicionais como metodologia, por serem brincadeiras 

populares conhecidas e “atividades de aquecimento físico ou direcionadas unicamente 

para o fortalecimento da noção de cooperação” (JAPIASSU, 2011, p 80). Escravos de Jô, 

pega-pega, dança da cadeira, coelhinho sai da toca, detetive e ladrão, foram brincadei-

ras aplicadas nestas oficinas. Acredita-se, conforme Spolin (2005) que:
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Através do brincar, as habilidades e estratégias necessárias para o 

jogo são desenvolvidas. Engenhosidade e inventividade enfrentam to-

das as crises que o jogo apresenta, pois, todos os participantes estão 

livres para atingir o objetivo do jogo à sua maneira. Desde que respei-

tem as regras do jogo, os jogadores podem ficar de ponta cabeça ou 

voar pelo espaço. (SPOLIN, 2005, p.30).

Em especial, destaca-se as caminhadas no espaço por ter sido trabalhada em 

muitos encontros, e por ser uma atividade que possibilita trabalhar diversos focos e va-

riações como sensibilidade, concentração, aquecimento, relação do corpo no espaço, 

senso-percepção, ritmo, movimento corporal. Conhecendo melhor o grupo foi-se intro-

duzido a metodologia dos jogos teatrais, com base em Viola Spolin, que diz:

O jogo é democrático! Todos podem aprender jogando! O jogo esti-

mula vitalidade, despertando a pessoa como um todo-mente e corpo, 

inteligência e criatividade, espontaneidade e intuição- quando todos, 

professor e alunos unidos estão atentos para o momento presente. 

(SPOLIN, 1986, p.30).

Esta metodologia trata de um processo de aprendizagem teatral, por meio de jogos 

de regras e da representação corporal consciente, através da fisicalização, contrária 

a dramatização como mera imitação ou cópia. Traz prazer desenvolvendo habilidades 

e capacidade de entendimento para lidar e resolver inúmeras situações problemas, 

através do Ponto de Concentração, e de perguntas como: QUEM?, ONDE?, O QUE? 

a ser improvisado pelos alunos, após um acordo no grupo, para resolver o problema 

cenicamente. O aluno aprende com a sua ação corporal os elementos constitutivos da 

linguagem teatral, personagem, espaço e ação dramática, por exemplo, além de torna-

-lo mais seguro em relação ao jogo, as regras e ao trabalho em grupo.

Alguns exemplos de jogos teatrais trabalhados são: Quem iniciou o Movimento? 

Transformação de Objetos, Jogo da bola imaginária, Cabo de guerra imaginário, Pula 

corda imaginário, Câmera lenta; jogo do Onde com planta baixa.

Finaliza-se o encontro com atividades de relaxamento corporal e o círculo da discus-

são, “nele, apresenta-se os protocolos referentes às sessões anteriores e discutem-se 

as descobertas realizadas pelo grupo com as práticas dos jogos teatrais” (JAPIASSU. 

2001, p.71). Para o relaxamento corporal normalmente é utilizado música instrumental 

tranquila e diferentes estímulos narrativos para desenvolver a imaginação e possibilitar 



377

a concentração, através da sensibilização e percepção do corpo, como forma de relaxa-

mento, fazendo-os conectarem-se com o momento presente.

3. RESULTADOS 

As oficinas de teatro do projeto de extensão Vivências Teatrais em Escolas priorizam 

o processo, o aprendizado, a espontaneidade gerada pelo jogo teatral, portanto, o produto 

final não é o esperado. Entendemos que objetivo do teatro na escola, não é formar 

atores profissionais e sim “desenvolver: as capacidades de expressão – relacionamento, 

espontaneidade, imaginação, observação e percepção, as quais são próprias do ser 

humano, mas necessitam ser estimuladas e desenvolvidas”. (MIRANDA.2009. p, 176). 

Nestes primeiros meses de atividade, o projeto realizou 15 encontros, tendo a par-

ticipação de aproximadamente 50 adolescentes da escola, que foram em pelo menos 

uma oficina. Já que a iniciativa não é de caráter obrigatório, por se tratar de um projeto 

extra-curricular, e um complemento livre na formação desses sujeitos. O número má-

ximo de participantes em uma mesma oficina foi de 36 alunos. Atualmente o grupo se 

mantém entre 25 alunos, onde 80% é fiel e sempre está presente, enquanto os outros 

20% intercalam-se participando com menos frequência. 

Nas primeiras oficinas o grupo mostrou-se ansioso e com muita energia para gastar, 

o que fazia com que eles desviassem a atenção e se distraíssem com facilidade. Os 

jogos teatrais e os jogos tradicionais proporcionaram o extravasamento dessa carga de 

energia que normalmente os adolescentes possuem, possibilitando com que os últimos 

encontros rendessem maior aproveitamento e o entendimento da linguagem teatral. 

No sétimo encontro, devido ao recesso de julho, poucos foram os alunos que apare-

ceram na escola, e aqueles que foram decidiram tornar o encontro em uma aula passeio 

pela cidade. Através do olhar dos adolescentes residente de Pedro Osório, os oficineiros 

que residem em Pelotas, tiveram a oportunidade de conhecer melhor o município e de 

aproximarem-se da história e do contexto social no qual o projeto está inserido. A apro-

ximação dos alunos de maneira tão orgânica, proporcionou um mergulho mais sensível 

na vida desses jovens, que a cada dia se descobrem enquanto parte da sociedade e do 

meio em que vivem.

Destaca-se ainda que, através do projeto, foi possível organizar uma atividade de 

recepção teatral, tendo em vista que muitos alunos do projeto não tinham assistido teatro 

e também porque a fruição estética é um dos eixos da abordagem triangular que orienta 
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o ensino de Arte, segundo os PCN (Brasil, 1998). No dia 05 de agosto deste ano, um 

grupo de alunos da Escola Getúlio Vargas visitou a cidade de Pelotas através de uma 

aula passeio, organizada pelas professoras. O projeto Vivências Teatrais em Escolas 

aproveitou a oportunidade e articulou-se com a Cia. Independente de Teatro Você Sabe 

Quem, proporcionando que a grande maioria dos alunos que frequentam a extensão 

assistissem uma apresentação teatral, chamada “Dona Frida”, sendo para muitos sua 

primeira experiência de ver teatro. 

  

4. AVALIAÇÃO

Embora seja um projeto bastante novo, é possível enxergar alguns pequenos 

resultados alcançados. O grupo tem se esforçado para entender a linguagem, para 

executar as atividades. A timidez, a distração tem ficado de lado, muitos encontram no 

teatro um momento de prazer, diversão e até mesmo fuga dos problemas familiares e 

todo o contexto social ao qual se inserem. O respeito uns com os outros é o alicerce vem 

sendo construído durante os encontros. 

As dificuldades para os oficineiros tem sido em manter o grupo disposto para os 

exercícios físicos, a atenção ao que se fala e a prontidão para todas as propostas plane-

jadas. Existe uma insegurança para sair da zona de conforto o que acaba gerando tais 

dificuldades. Outra é manter-se a concentração do grupo por um determinado tempo, 

uma grande tarefa que vem melhorando a cada encontro.

Em cerca de seis meses, foram XV encontros, que já trouxeram impacto a Escola 

Getúlio Vargas e a comunidade, tem sido importante aos alunos, aos professores, a dire-

ção e a cidade de Pedro Osório, por contribuir a esse município gaúcho com cerca 8.191 

habitantes que assim como em diversos lugares do Brasil,  carecem de espaços culturais 

destinado a lazer e cultura a oportunidade de vivenciar e experiência a linguagem teatral, 

possibilitando que esses jovens desenvolvam suas habilidades, ocupem a mente com 

arte e agucem o olhar em relação ao mundo e a sociedade para que se tornem adultos 

sensíveis, críticos e protagonistas de suas próprias histórias.
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1. APRESENTAÇÃO

O presente trabalho tem como objetivo apresentar a oficina desenvolvida por meio 

do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) Interdisciplinar, no 

Instituto Estadual de Educação Assis Brasil, e aplicada no turno da tarde. No âmbito do 

programa, a questão da integração dos alunos por meio de identidades - seja individual, 

seja coletiva - como também da interação dos educandos entre si são tópicos bastante 

pertinentes no trabalho com crianças e adolescentes. 

Esta foi a temática em torno da qual se pensou o projeto que foi desenvolvido por 

alunos de graduação da Universidade Federal de Pelotas de diversos cursos de licen-

ciatura a partir do resultado de um diagnóstico feito na escola no ano de 2014, quando 

do começo das atividades na escola.

Foi possível chegar a tal proposta quando detectado que, no Instituto de Educação 

Assis Brasil, havia problemas de interação dos alunos entre si e dos alunos com a es-

cola, visto que, por virem de locais diversos da cidade, eles apresentavam problemas 

de identificação e afinidade com o ambiente e com os colegas. A fim de pensar formas 

de trabalhar o tema, buscando problematizar e melhorar a interação dos alunos, o gru-

po se subdividiu em três, cada um com uma temática relacionada: interação e espaço, 

interações e relações humanos e interação identidade, esta última aqui descrita.

Para a causa do problema, em discussão com o grande grupo, chegamos a se-

guinte hipótese: “as divisões internas, materializadas na formação de grupos mais ou 

menos fechados, potencializa a falta de integração entre os estudantes”. A partir disso, 

criou-se uma oficina para trabalhar questões de interação e de identidade com o objeti-
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vo de promover o autoconhecimento dos alunos e o reconhecimento dos colegas como 

fatores importantes da integração de todos na escola. Para isso, abordamos o assunto 

de forma mais lúdica com os alunos no intuito de tornar a atividade mais atraente para 

os mesmos.

2. DESENVOLVIMENTO

As oficinas foram realizadas com alunos do ensino fundamental, do turno da tarde, 

da escola Assis Brasil. As turmas foram divididas entre os sextos e nonos anos e 

distribuídas aleatoriamente entre os grupos de atuação do PIBID da escola. Todos os 

grupos deveriam realizar as oficinas pensadas por seus membros, mediante adequação 

necessária, em todas as turmas de todos os anos da escola. Assim, nosso grupo 

começou a aplicação das oficinas nos sétimos anos. 

Com o tema interação e identidade, a oficina está estruturada em seis momentos. 

No primeiro momento, denominado, “Caixa das Características”, coloca-se uma caixa 

grande no centro da sala, e os alunos são orientados a retirar e guardar consigo apenas 

um filete de papel de dentro da caixa. Nesses papéis, constam palavras como: esforça-

dx, estudiosx, sorridente, alegre, empolgadx, legal, amigx, carinhosx, companheirx, gen-

til, generosx, entre outros; sendo portanto apenas adjetivos bons. Logo é pedido a eles 

que se dividam em dois grandes grupos, cada um de um lado da sala de aula.  Nesse 

momento, os pibidianos não influenciam a escolha dos educandos, pois o objetivo é que 

eles se reúnam com os colegas que melhor se identificam, como costumeiramente.. De-

pois, pede-se que um aluno leia a palavra e a dê para um colega do outro grupo, aquele 

que acredita ser mais próximo daquele adjetivo. Perguntamos, então, o porquê da esco-

lha; após, questionamos quem recebeu se concorda com a palavra recebida e por qual 

motivo ou não. Na sequência, o colega que ganhou a palavra escolhe uma nova palavra, 

dando-a para a pessoa do outro grupo e assim consecutivamente.

No segundo momento, chamado “Esquete”, separam-se os alunos em quatro gru-

pos, em ordem aleatória determinada pelos monitores. Nesse momento, todos ainda 

possuem as palavras que receberam. Propõe-se, então, que grupo escolha de dois até 

quatro perfis de personagens baseados nos adjetivos que receberam. Definindo isso, 

devem pensar e realizar uma pequena esquete teatral com esses personagens. O tema 

da esquete deve ser preferencialmente situações cotidianas, mas podendo ser também 

cenas de desenho, filme, novela, tal como os personagens. Ao final da apresentação, 
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na qual cada grupo representou a identidade que escolheram, os outros grupos devem 

adivinhar quais adjetivos foram atribuídos e pensados na formação dos personagens. 

No caso de ninguém acertar as características, o grupo as revela e também fala sobre 

o motivo da escolha das suas cenas.

O terceiro momento, denominado “Reflexão”, é o encerramento da oficina, quan-

do é discutido com os alunos como eles se perceberam ao caracterizar os colegas e 

também como se sentiram ao serem classificados e julgados. Questionamos como as 

aparências de um personagem e de nós mesmos na vida real nem sempre são fiéis 

ao que realmente somos e que, de certa maneira, a forma como  enxergam e também 

como representam personagens reflete o modo que eles mesmos interagem com os 

grupos, nos espaços em que frequentam a partir da sua identidade.

3. RESULTADOS

Até o momento, todos os sétimos anos e um sexto foram contemplados, isto é, 

cinco turmas tiveram participação ativa na oficina. Por meio da aplicação das atividades 

propostas, notamos um avanço no que diz respeito à inserção dos alunos enquanto um 

grande grupo pertencente ao mesmo espaço, o que indica um resultado positivo até o 

presente.

Sabendo que cada turma possui sua identidade, notamos recepções diferentes 

oferecidas pelas turmas. Citamos aqui os casos dos sétimos anos. Na 71, houve certa 

resistência em relação à atividade; embora muitos tenham se envolvido, alguns perde-

ram o foco rapidamente e, muito ativos, não escutavam as instruções, o que dificultou 

demasiadamente a realização das atividades. Outros simplesmente não quiseram par-

ticipar - destes alguns até cooperaram no começo, mas logo foram perdendo interesse 

devido à estressante relação com os colegas. 

Em contrapartida, na turma 72, reconhecemos uma participação positiva em todos 

os momentos e, apesar de estar dividida em subgrupos menores, os alunos demons-

traram união enquanto grande grupo, precisando apenas de um momento como aquele 

para interagir mais. Nesta turma, tivemos o relato de uma aluna que desabafou sobre o 

potencial da turma, mas que, devido à desunião, fora apontada pelos colegas e profes-

sores como desinteressada.

Nas turmas 73 e 74, com uma maior disparidade em relação às idades dos estu-

dantes, percebemos dois ambientes dispersos. Os colegas de sala pareciam não se 
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conhecerem, tampouco fazendo questão disso. Após a oficina, que teve um longo mo-

mento de reflexão entre os bolsistas e os alunos, notamos que houve uma mudança de 

postura muito proveitosa em relação ao grupo. Alguns pediram o retorno da oficina como 

forma de refazerem algumas atitudes repensadas após a conversa.

Em relação à turma 61, primeira classe de sexto ano, até o momento, podemos dizer 

que ocorreu uma boa recepção. Os alunos, embora um pouco mais agitados devido à 

faixa-etária, pareceram compreender bem a proposta e executaram a atividade de ma-

neira positiva. Esse resultado nos fez compreender que quanto mais cedo for trabalhada 

a questão da integração, menor serão as chances do problema se perpetuar ao longo 

das séries vindouras.

4. AVALIAÇÃO

Este trabalho relata a aplicação de uma oficina do PIBID UFPEL, grupo interdiscipli-

nar do Ensino Fundamental II - tarde, do Instituto Estadual de Educação Assis Brasil em 

Pelotas/RS, que ainda está em processo de execução. Temos ainda muitas turmas para 

aplicá-la e uma quantia considerável de novos materiais para estudo, o que aperfeiçoará 

o trabalho e trará o resultado final aguardado. 

Portanto, não temos, ainda, um fechamento, pois apenas cinco turmas em um total 

de quinze foram contempladas. O desenvolvimento do projeto possibilitou a compreen-

são de que a discussão sobre o conceito de identidade em sala de aula contribui para 

o autoconhecimento entre os alunos, a participação e interesse deles nas atividades, 

terminando por explorar colaborativamente o meio de convívio e evidenciar as caracte-

rísticas pessoais. 

Concluímos que estimular o pensar dentro da sala de aula e reativar a individualida-

de de cada um em contexto com o outro é de extrema importância, pois isso possibilita 

que se estabeleça uma troca entre os estudantes, revitalizando as vivências pessoais 

e promovendo o autoconhecimento. Nesse sentido, concordamos com Carvalho (s/d), 

para quem a diversidade cultural encontrada na escola é fundamental na construção 

das identidades e  com Moraes (2009) que afirma que isso se deve ao fato de que ela 

se constitui em um contexto multicultural que envolve diversos aspectos: social, cultural, 

cognitivo e afetivo.
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1. APRESENTAÇÃO

 Este trabalho tem origem no projeto de extensão, de mesmo nome, Estatística na 

Escola, sendo sua área temática de extensão a educação. 

A Estatística tem, cada vez mais, importante papel nos processos de compreen-

são e interpretação do mundo que nos cerca. Contudo, muitas vezes, observa-se uma 

grande dificuldade na compreensão de assuntos discutidos em livros, jornais, revistas e 

internet pela falta de conhecimento básico de Estatística. 

Devido a sua importância e interdisciplinaridade, a Estatística, segundo as normas 

que norteiam a educação básica, deve ser trabalhada desde as séries iniciais até o en-

sino médio (Brasil, 2000). Segundo Lopes (1999), cabe à disciplina de Matemática traba-

lhar os conteúdos relacionados a organização de dados, leitura e interpretação de gráfi-

cos. Entretanto, muitas vezes, observa-se que os alunos ingressantes no ensino superior 

apresentam dificuldades nas disciplinas de Estatística. Uma parcela destas, oriunda do 

fato de não ter tido oportunidade de discutir tais assuntos no ensino médio. Ao mesmo 

tempo, professores de matemática da educação básica relatam as suas dificuldades em 

desenvolver tais conteúdos. Neste contexto, acredita-se que uma aproximação entre as 

escolas de ensino médio e a universidade possa ser bastante produtiva pois, possibilita 

a troca de experiências entre os professores do ensino médio, de Estatística e alunos do 

curso de Licenciatura em Matemática (futuros professores). 

Dessa forma, espera-se estabelecer uma cooperação entre a escola e universidade 

de forma a contribuir na difusão e socialização do conhecimento. Para Lopes (2008), a 

apredizagem estocástica precisa de situações familiares aos alunos de forma que estes 

possam contextualizar as situações. Por outro lado, os futuros professores, alunos da 

graduação, terão oportunidade de vivenciar o ensino de Estatística e elaborar atividades 

que podem ser utilizadas em sua prática docente. 
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Diante disso, o objetivo deste projeto é identificar as dificuldades na abordagem de 

conteúdos de Estatística no Ensino Médio, em escolas públicas do município de Pelo-

tas-RS e propor metodologias de suporte ao trabalho do professor. O público alvo prin-

cipal deste trabalho são os professores da escola pública sendo os alunos do ensino 

médio o público alvo secundário. Visando alcançar este objetivo, foram desenvolvidas 

atividades de diagnóstico e oficinas, estas últimas para serem executadas com alunos 

e professores. 

2. DESENVOLVIMENTO

Inicialmente, foi feito um levantamento dos conteúdos de Estatística que precisam 

ser trabalhados nas escolas de ensino médio. Posteriormente foi realizado um diagnós-

tico, por meio de questionários, com oito professores de matemática e 125 alunos das 

três séries do ensino médio do Colégio Estadual Dom João Braga. Para os primeiros, 

o questionário tinha como objetivo identificar os conteúdos de Estatística, as formas de 

abordagem e as dificuldades encontradas no processo. Já para os alunos, o questio-

nário buscava detectar a percepção dos mesmos sobre a Estatística e suas aplicações 

no cotidiano e nas ciências

A partir da análise dos questionários foram desenvolvidas quatro oficinas para se-

rem realizadas com os alunos, em sala de aula, de acordo com a série, adaptadas de 

Cazorla e Santana (2009). Sendo os conteúdos definidos de acordo com o material 

didático, fornecido pelo Ministério da Educação, disponível na escola (Iezzi et al, 2013a, 

Iezzi et al, 2013b; Iezzi et al, 2013c) e as informações dos Parâmetros Curriculares Na-

cionais (PCNs). Todas foram planejadas para serem executas em duas horas de aula, 

de forma interativa e considerando as vivências dos alunos. O material descrevendo as 

oficinas será disponibilizado impresso aos professores de Matemática permitindo assim 

realizá-las novamente quando acharem necessário.

Além do material impresso serão disponibilizados aos professores vídeos com te-

máticas em Estatística oriundos do Projeto de Ensino – Vídeos: Estatística em um mi-

nuto, desenvolvidos pelo Departamento de Matemática e Estatística juntamente com o 

Centro de Artes. O grupo acredita que as tecnologias digitais de informação e comuni-

cação (TDIC) são elementos que contribuem para uma prática pedagógica motivadora 

nos ambientes educativos.

Além disso, foram construídas duas oficinas as quais serão ofertadas aos profes-

sores. Sendo a primeira oficina uma capacitação para análises estatísticas simples com 
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utilização de ferramentas computacionais e, a segunda consiste em treinamento para 

realização das oficinas acima descritas para serem realizadas em sala de aula.

3. RESULTADOS 

As análises dos questionários dos professores mostrou que a maior parte deles 

não consegue trabalhar conteúdos de Estatística conforme previsto pela Base Nacional 

Curricular Comum (BNCC) e PCNs.

Com relação ao questionário aplicado aos alunos observou-se que 76,0% deles já 

ouviram falar em Estatística. Contudo, apenas 56,8% dos alunos conseguiram associar 

pelos menos três situações cotidianas, dentre 6 apresentadas, à Estatística. Ainda, pelo 

menos 57,0% dos alunos conseguiram relacionar corretamente conhecimentos específi-

cos de Estatística a fatos rotineiros (Figura 1).

 

Figura 1- Respostas de 125 alunos, do Colégio Dom João Braga, a três questões que 
envolvem conhecimentos de Estatística e sua associação com o cotidiano.

A partir das informações acima, foram construídas quatro oficinas para serem utili-

zadas em aulas de matemática no ensino médio. Para tal foi confeccionado o material 

concreto que será utilizado nas aulas. Para o para o primeiro ano a oficina aborda dis-

tribuições de frequência e construção de gráficos e tabelas a partir de um questionário 

sobre coisas cotidianas. No que refere ao segundo ano, propusemos duas atividades 

que tratam do desenvolvimento do pensamento estocástico. Por fim, para o terceiro ano 

a oficina versa a respeito de medidas de tendência central e dispersão.

Com relação às oficinas elaboradas para serem executadas com os professores, 

a primeira oficina corresponde a uma capacitação para análises estatísticas simples no 

Excel e a segunda consiste na utilização de pacotes estatísticos de livre acesso.
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Pretende-se executar as oficinas acima propostas em um projeto já encaminhado 

para 2018.

4. AVALIAÇÃO

Acreditamos, pelo observado até o presente momento, que a identificação das 

dificuldades apresentadas pelos professores e a proposição de materiais didáticos, 

bem como, a capacitação dos mesmos através das oficinas, podem contribuir para 

motivá-los no planejamento das aulas envolvendo os conteúdos de Estatística. Conse-

quentemente, dessa forma, podemos contribuir na socialização do conhecimento e na 

aproximação do graduando com a realidade escolar. 
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1. APRESENTAÇÃO

Novos desafios impostos pela complexidade de nosso tempo exigem mudanças 

educacionais, como não podem deixar de ser, na formação dos profissionais da edu-

cação. Nesse sentido emerge a necessidade de que o professor seja preparado para 

a busca de novos saberes, práticas educativas diferenciadas, mudanças de postura e 

ideias, pois outros conhecimentos são indispensáveis para dar conta da sociedade em 

constante mudança. 

Dessa forma, a metamorfose no perfil e nas atribuições do professor, exigida pela 

conjuntura atual em que estamos inseridos, é um bom motivo para (re)pensar os espa-

ços de formação e a imprescindibilidade de que esse processo seja mais abrangente e 

diversificado. No campo da formação inicial de professores, não basta que o licenciando 

assimile apenas conteúdos. É necessário que produza uma relação com o que aprende, 

conferindo sentido às atividades e possibilitando a reflexão sobre o que pensa e faz. 

Ao participarem de projetos de extensão, os alunos assumem uma atitude de inter-

face entre a universidade e a comunidade da qual fazem parte, promovendo espaço para 

que a indissociabilidade não seja contemplada apenas enquanto afirmação de um prin-

cípio institucional, mas realmente cumprindo seu papel na produção de conhecimentos, 

sentidos, valores e comprometimento social.

Diante dos argumentos expostos, o presente trabalho refere-se ao projeto de ex-

tensão universitária intitulado: Compreensão de si mesmo, do outro e da sociedade em 

que vivemos: por um trabalho de integridade, valores, vivências e auxílio educativo na 

atenção a crianças do Instituto Nossa Senhora da Conceição. É uma ação que insere os 

licenciandos numa instituição beneficente de assistência social cujo atendimento ocorre, 

em turno inverso ao da escola regular, para 71 meninas na faixa etária de 06 a 12 anos.
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O projeto tem por escopo qualificar as relações da universidade com a comunidade 

local, através das experiências compartilhadas nas oficinas de criação coletiva: artes, 

música, informação e tecnologia, designer e estética, literatura e corporeidade, propor-

cionando mudanças nas relações dos envolvidos, ressignificando valores, posturas éti-

cas e a ampliação dos saberes. De forma específica, objetiva: problematizar a perma-

nente necessidade de constituir práticas educativas que as articule com as dimensões 

teóricas; intensificar os processos formativos que valorizem o conhecimento produzido 

no campo institucional; problematizar sobre o que sabe e faz o professor em formação 

na perspectiva de uma articulação entre elementos teóricos (epistemológicos) e práti-

cos (metodologias de ensino); estimular a criação e o exercício da imaginação; fomentar 

um processo de produção de expressão de significados e de (re)valorização dos parti-

cipantes; permitir a dignificação e a qualificação das relações pessoais e interpessoais; 

entender as atribuições de valor em relação aos sentimentos; potencializar o repertório 

estético, sensível e expressivo das crianças; promover a construção de habilidades 

sensorial, motora, mental e psíquica para o domínio da experiência do conhecimento 

científico e cultural; potencializar a ação da universidade em práticas educativas de 

inclusão social; possibilitar que os alunos da UFPel desfrutem de um ambiente para a 

discussão das situações encontradas nas classes da educação básica.

2. DESENVOLVIMENTO

O projeto está estruturado em oficinas de criação coletiva que envolvem atividades 

variadas, as quais são executadas pelos professores responsáveis com a colaboração 

dos alunos cadastrados no projeto de extensão. Nesse projeto, partimos da compreen-

são do professor como mediador e organizador do processo pedagógico, que favorece 

a construção do saber e propõe outras fontes de informação e formas de pensar.

Durante o ano estamos realizando oficinas com frequência quinzenal. Quanto ao 

seu arranjo, o projeto desenvolve-se em três etapas, a saber: a) rodas de formação na 

Faculdade de Educação da UFPel, momento projetado para a exposição da estrutura 

da oficina, bem como dos pressupostos teóricos que a sustenta; b) execução da oficina; 

e c) relato e problematização da memória da oficina, espaço de avaliação do trabalho 

feito. Essas três fases têm contribuído para a qualificação das práticas desenvolvidas 

nesse projeto de extensão. Destaca-se que a avaliação dos dados será realizada com 

princípios da análise de conteúdo (FRANCO, 2003).



392

3. RESULTADOS 

No transcorrer da realização desse projeto de extensão, temos observado que as 

oficinas se configuram como um espaço-tempo de relevantes problematizações, tanto 

para as alunas que frequentam o Instituto Nossa Senhora da Conceição como para os 

licenciandos que participam das ações. Cabe salientar que já foram desenvolvidas ofici-

nas sobre Leitura Literária, Teatro e Educação Ambiental. As avaliações, por parte dos 

envolvidos, apresentam dados positivos quanto à estrutura do trabalho e sua operacio-

nalização.

O diálogo, na perspectiva da teoria de Paulo Freire (1999), tem sido o princípio ba-

silar de nossas ações. Ao considerar tal asserção, partimos do pressuposto que toda 

atividade realizada necessita considerar os saberes produzidos por todos aqueles que 

integram o projeto e que a ressignificação desses saberes pode potencializar a sua atu-

ação como sujeitos na realidade social. Destarte, ponderamos que a relação dialética 

estabelecida entre a prática individual e coletiva (TARDIF; LESSARDE e LAHAYE, 1991) 

emerge como um lugar de constituição de aprendizagens. E o desenvolvimento do refe-

rido projeto de extensão tem se desenhado nesse horizonte formativo.

4. CONCLUSÃO

O mundo acadêmico tem, na hodiernidade, novos desafios propostos pela 

complexidade que se encontra na sociedade, o que nos instiga a aventar situações de 

aprendizagem e saberes, através da relação dos licenciandos com as alunas atendidas 

na instituição em tela, que proporcionem um espaço de trocas de experiências e de 

formação, buscando uma melhoria das relações de convivência com o mundo a sua 

volta a partir de sua problematização.

A proposta, então, se aproxima da instituição pelo trabalho com oficinas que são 

acessadas, na sua maioria, por licenciandos oriundos do curso de Pedagogia, oportuni-

zando, na formação dos referidos estudantes, novos olhares, novas percepções, novos 

sentidos e outra consciência sobre a responsabilidade de seu campo profissional com 

o desenvolvimento de ações voltadas para a qualificação social, para o uso do conheci-

mento a favor de uma sociedade humanizada e humanizante.

Para além da promoção de uma atividade de extensão, no que tange à articulação 

do projeto com o grupo de alunas que frequentam a instituição, acreditamos que valori-
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zar a experiência e a narrativa das crianças potencializa uma sensibilização que permite, 

por seu turno, o entendimento de relações com o tempo, o lugar e a vivência com outro. 

Ao buscamos, ainda, a qualificação dos diálogos da universidade com a comunidade 

local, através das experiências compartilhadas nas oficinas, estamos garantindo que o 

compromisso social de uma instituição de ensino superior se efetive e favoreça a consti-

tuição de uma sociedade radicalmente justa e humana.
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1. APRESENTAÇÃO

O Projeto de Extensão, Laboratório de Ensino de História (LEH) tem como 

intuito constituir um espaço de formação inicial e continuada para alunos do Curso 

de Licenciatura em História e para os professores que atuam na Educação Básica. E 

também promover ações que discutam Ensino de História e Educação, com o ideal de 

articular teoria e prática docente. Para atingir esses objetivos, o laboratório coordena 

atividades acadêmicas como seminários, cursos de curta duração, oficinas, grupos de 

estudos e de pesquisas, reuniões-debates, etc. O LEH é aberto à comunidade em 

geral, entretanto, o público alvo do laboratório são os professores da Educação Básica, 

e os graduandos da licenciatura da UFPel.

O Laboratório de Ensino de História foi constituído em 2004 enquanto um âmbito 

de formação, para discussão, problematização, troca de experiências e produção de 

diversos materiais didáticos relacionados ao Ensino de História. Atualmente conta com 

professores que atuam na graduação e no Programa de Pós Graduação em História da 

UFPel, vinculando em suas práticas, o ensino,a pesquisa e a extensão, sobre temáticas 

ligadas ao Ensino de História, História da Educação, História do Brasil em seu campo 

de interação com o ensino, Educação Patrimonial e Acervos, aproximando assim a 

teoria e a prática.

A disciplina de História é muito importante no processo de formação escolar de 

todo cidadão em conjunto com as demais áreas do conhecimento, sua prática de ensi-

no-aprendizagem compreende a construção das identidade, possibilita a consciência 

histórica e a participação articulada na vida em sociedade. Segundo Bittencourt (2009) 

o uso da frase “estuda-se história para compreender o presente e criar os projetos fu-

turos”, para justificar a razão da disciplina de história precisa ser ampliada, “um dos ob-

jetivos centrais do ensino de História, na atualidade, relaciona-se à sua contribuição na 

construção de identidade”. Nesse sentido, é imprenscíndivel a assistência no processo 

formativo daqueles que irão atuar como professores, assim como, na formação conti-

nuada dos docentes que já são atuantes em sala de aula. Dessa maneira justifica-se a 
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pertinente contribuição que o projeto traz ao oportunizar espaços de formação docente, 

de diálogos entre escola e universidade, e de discussões e reflexões sobre teoria e prá-

tica do ensino de História. Assim como, ao mesmo tempo um centro de organização e 

preservação de materiais didáticos, históricos e atuais, auxiliando professores e estagi-

ários da disciplina de História na produção de materiais didáticos e no desenvolvimento 

dos planos de ensino desta disciplina.

2. DESENVOLVIMENTO

O LEH tem como local a sala 130 do Instituto de Ciências Humanas/UFPel, e neste 

local ocorrem algumas atividades internas previstas do projeto que são: abertura semanal 

do acervo de livros didáticos para consulta local ou empréstimo para a comunidade 

em geral-; catalogação e registro de livros e jogos didáticos; encontros quinzenais para 

a discussão de textos teóricos sobre o ensino de História e Educação-, relato e troca 

de experiências docentes; planejamento de oficinas, seminários, reuniões de projetos 

de ensino e de extensão vinculados ao LEH. Ainda, outras atividades são realizadas 

em espaço externo, indicados pelas comunidades escolares, como exposição de livros 

didáticos e jogos didáticos, oficinas com alunos e professores, rodas de conversas, 

trocas de experiências e outros.

No ano de 2017, o LEH desenvolveu um grande número de atividades,  como for-

ma de explanar os eixos norteadores para a organização dessas, evidenciaremos aqui 

algumas delas. O Projeto de Ensino de História na Educação Básica: compartilhando 

Propostas e Experiências de Ensino-aprendizagem que teve por objetivo oferecer supor-

te pedagógico para a formação profissional dos acadêmicos de licenciaturas da UFPel e 

professores da Educação Básica. O projeto possibilitou momentos de discussão e troca 

de experiências entre os licenciandos em História e professores da Educação Básica, 

ocasionando períodos de estudo e reflexão sobre a teoria e a prática de ensino. Os en-

contros ocorreram durante o 1º e 2º semestre de 2017, quinzenalmente, sob a coordena-

ção da Prof.ª Dr.ª Lisiane Sias Manke.

Em parceria com o LEH acontece o projeto de extensão “Cotas um diálogo afirmati-

vo entre a universidade e a escola” que tem como objetivo dilvugar as políticas de ações 

afirmativas nas escolas de educação básica de Pelotas e região, de forma a instrumen-

talizar os estudantes para acessar tais políticas. Esse sob a coordenação da Prof.ª Dr.ª 

Alessandra Gasparotto, tem promovido a educação antirracista no ambiente escolar e 
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atráves de atividades que abordem temáticas relativas à diversidade e à história e cul-

tura afro-brasileira e indígena, tem desenvolvido ações que auxiliam os estudantes da 

educação básica a acessar as cotas destinadas ao ingresso nas instituições federais 

de ensino.

Ainda ligado ao LEH há o projeto de ensino Revista Discente Ofícios de Clio, que 

tem o intuito de proporcionar aos graduandos e pós graduandos, bem como alunos de 

àreas afins de outras Instituições, um espaço qualificado de debate e de incentivo ao 

incremento da pesquisa. A Ofícios de Clio deseja oportunizar aos discentes o desen-

volvimento de seus currículos, objetivando seu futuro desenvolvimento acadêmico e 

profissional. Atualmente sob a coordenação da Prof.ª Dr.ª Márcia Janete Espig, no inicio 

desse ano foi lançada o primeiro número da revista.

Outra ação que também tem sido desenvolvida é divulgar o site e o blog do LEH, 

o site foi criado este ano e tem sido coordenado pelo colaborador Prof.º Dr.º Mauro 

Tavares, com o objetivo de divulgar informações a respeito das atividades e projetos 

desenvolvidos pelos membros do LEH/UFPel; compartilhar planos de aula e de ensino 

criados e desenvolvidos pelos graduandos do Curso de Licenciatura em História da 

UFPEL em atividades de Estágio e/ou pelos professores e manter atualizada a página 

do Laboratório nas redes sociais, divulgando todas as ações promovidas pelo LEH/

UFPEL.

As atividades aqui elencadas, bem como as demais que vem sendo desenvolvidas 

no LEH, foram pensadas sempre com o propósito de agir de forma a responder a pro-

posta do Projeto de Extensão Laboratório de Ensino  de História. A extensão é realizada 

sempre que o LEH se abre a comunidade além da Universidade e oferece Formação 

Continuada para docentes da Educação Básica de Ensino, atendendendo ao mesmo 

tempo a proposta curricular do curso de licenciatura de História, que tem como objetivo, 

no que se refere à formação dos futuros professores: “Formar professores habilitados 

para o trabalho em equipe e inter/transdisciplinar, buscando a maior aproximação pos-

sível com o universo do exercício profissional, colocando os licenciandos em contato 

direto com as escolas - no intuito de aprimorar sua formação como docentes...” (PPC/

História, p. 4).

3. RESULTADOS

Um resultado importante a ser apontado é a representatividade do LEH junto a 

professores e estudantes do curso de História da UFPel, bem como para a comunidade 
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escolar. No mês de agosto deste ano, realizamos uma Amostra do Acervo de Livros Di-

dáticos, com livros do ano de 1900 até 1960, no qual recebemos a visita dos estudantes 

da Escola Luiz Carlos Correa da Silva, do bairro Guabiroba, em Pelotas. Além da apre-

sentação do espaço e a contemplação da amostra de livros didáticos, os alunos pude-

ram interagir com os Jogos Didáticos do LEH, como a “Viagem pela História” e o “África 

no Arquivo”. A partir desse fato temos trabalhado na construção de Oficinas, que serão 

destinados aos alunos da Educação Básica, com enfoque no oficio do historiador e no 

seu trabalho com fontes históricas, principalmente o uso de documentos históricos, além 

de realizar análises de algumas narrativas de livros didáticos, em diferentes temporalida-

des, juntamente com os alunos. Abrindo assim, o espaço para a comunidade escolar e 

contribuindo para com a formação social e crítica dos alunos em meio a sociedade.

Neste sentido, o LEH cumpre seu papel e atinge, em diversos momentos, seus 

objetivos. Exemplo disso é a referida aproximação do espaço do LEH com disciplinas 

do curso de Licenciatura em História da UFPel. Nas disciplinas de Ensino de História e 

Laboratório de Ensino de História são realizadas consultas em parte dos materiais dis-

poníveis no LEH, como Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs),Resoluções que regem Instituições de Ensino Superior 

(IES) e cursos de licenciatura, entre outras. 

O espaço é também usufruído para as orientações que os professores das discipli-

nas de Estágio Supervisionado no Ensino Fundamental e Médio realizam com os alunos 

de licenciatura em História. O laboratório proporciona estrutura teórica e material para 

a realização de tais orientações, na medida em que também conta com computadores, 

internet, livros didáticos atualizados, livros paradidáticos, revistas acadêmicas, jogos di-

dáticos, entre outros materiais que podem auxiliar na prática docente dos licenciandos 

no tempo do estágio e posteriormente.

4. AVALIAÇÃO

A Resolução CNE/CP Nº 1, de 18 de fevereiro de 2002, estabeleceu os eixos nor-

teadores da reforma curricular a ser aplicada nas IES de professores para a Educação 

Básica. E no 3º artigo desta lei, são listadas as prioridades a serem seguidas em cursos 

de licenciatura, entre elas, apontamos a primordialidade de oportunizar uma formação 

coerente com a prática almejada do professor. Para isso, é utilizado o conceito de sime-

tria invertida, ou seja, o aluno graduando sendo formado em um espaço equivalente a 
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escola, o local onde irá trabalhar. No mesmo documento, o artigo 14º traz à tona a neces-

sidade da Instituição de Ensino Superior reger projetos e vincular currículos de maneira 

que na “estrutura institucional e curricular do curso, caberá a concepção de um sistema 

de oferta de formação continuada, que propicie oportunidade de retorno planejado e sis-

temático dos professores às agências formadoras” (BRASIL, 2002, p.6).

No LEH desde 2002, tem havido essa preocupação em aproximar teoria e prática 

discentes e docentes elaborando diversas ações nesse sentido. E a partir do que foi 

exposto, entende-se que o LEH possibilita aos alunos da licenciatura experiência além 

das teorias discutidas na universidade, tendo acesso a prática das questões docentes. 

Enquanto que aos professores em atuação na Educação Básica, é proporcionada for-

mação continuada, possibilidade de compartilharem seus saberes com os futuros pro-

fessores, a partir da participação nos projetos desenvolvidos e grupos de estudos do 

laboratório. Assim o LEH valoriza as práticas docentes que estão sendo realizadas por 

esses docentes na Educação Básica, fornecendo os instrumentos necessários aos ín-

dividuos envolvidos a desenvolverem atividades autônomas na comunidade escolar na 

qual estão, ou serão inseridos.
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1. APRESENTAÇÃO

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE, 2016), 

embora a Lei de Cotas, sancionada em agosto de 2012, esteja vigente desde 2013 

nas universidades, tais medidas ainda não refletem o cenário esperado pelo acesso 

democrático proporcionado pela Lei. Tendo 50% das vagas reservadas a estudantes 

em vulnerabilidade social, o universitário brasileiro ainda é majoritariamente branco e 

de classe média, oriundo de famílias estruturadas em padrões normativos tradicionais. 

Somado a estes dados, há a presença de diversos coletivos sociais na UFPel, 

buscando maior representatividade de grupos de alunos, que historicamente são invisi-

bilizados no espaço acadêmico, seja por conservadorismo e/ou inferioridade numérica, 

porém não contemplados por políticas públicas específicas de ingresso, como mães, 

idosos, LGBTs, entre outros.

Buscando analisar possíveis fatores que colaborem para a ineficiência do ingresso 

e/ou permanência destes grupos, os identificando e reconhecendo seu espaço dentro 

da universidade, de modo que possam contribuir para a construção de metodologias 

e mecanismos de inclusão e permanência, o presente trabalho denominado “Diversos: 

Recortes da Diversidade na Universidade” vem sendo executado desde abril de 2016. 

Trata-se de uma coletânea de entrevistas registradas em vídeo, com acadêmicos 

da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), que se identificam como minorias sociais, 

diferindo do perfil majoritário de discentes, presentes nas universidades brasileiras. 

Em seus relatos, os alunos trazem informações sobre a vivência no meio acadêmico, 

apontando dificuldades, carências, situações abusivas e preconceituosas, também su-

gerindo possíveis melhorias que podem ser aplicadas na solução das problemáticas 

identificadas.

Objetiva-se que o produto final desta coletânea de vídeos seja um documentário 

educacional, tendo por público alvo docentes e gestores, na busca por uma maior ca-

pacitação e consciência em relação a estes discentes e, juntamente, a Comunidade 

Externa, para a qual foi pensada a distribuição e exibição em escolas de ensino funda-
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mental e médio, buscando causar identificação e motivação no ingresso às universida-

des públicas.

“Diversos”, foi desenvolvido dentro do grupo Conexões de Saberes: Diversidade e 

Tolerância, sob a tutoria da Profª Drª Lorena Almeida Gill. O grupo integra o Programa 

de Educação Tutorial (PET), que trabalha a tríade de pesquisa, ensino e extensão, na 

formação acadêmica. A proponente e realizadora é acadêmica do curso Cinema e Au-

diovisual, tendo escolhido o formato de vídeos documentários pela linguagem popular e 

de fácil aceitação, bem como no exercício das competências aprendidas em seu respec-

tivo curso.

O projeto se enquadra em extensão no eixo educacional por sua motivação, foco 

e produto final trabalharem em função do meio acadêmico e escolar, pois embora, as 

temáticas das entrevistas sejam focadas na especificidade dos grupos, estes questio-

nam a vivência na universidade, o papel da instituição na inclusão e visibilidade dessas 

minorias,  trazem reflexão e debate sobre a pluralidade do meio acadêmico e no que esta 

pluralidade impacta, tanto de forma coletiva quanto individual.

Uma vez que “uma organização de aprendizagem é aquela que tem a habilidade de 

criar, adquirir e transferir conhecimento e de modificar seu comportamento para refletir 

sobre novos conhecimentos” (GARVIN, 1993), somente o estudo constante e a experi-

mentação e aplicação de novas metodologias, podem contribuir para um ambiente aca-

dêmico, menos engessado, mais acessível e que garanta autonomia na formação dos 

alunos. 

2. DESENVOLVIMENTO

Em março de 2016, através das redes sociais do PET Diversidade e Tolerância, no 

grupo de acadêmicos da UFPel, onde há aproximadamente 45 mil participantes,  foram 

solicitadas pautas de debate, que estes considerassem incomuns ou inexistentes sobre 

questões culturais e sociais na instituição. Coletadas as respostas, após análise, temá-

ticas foram elaboradas. Estas são propostas periodicamente, no referente grupo acima 

citado. Os membros do grupo que se identificam com a temática atualmente proposta, 

voluntariamente participam do projeto, através de relatos espontâneos,  em formato de 

entrevista, registradas em vídeo. Nelas, expõem sua relação com o tema,  experiências, 

vivências e podem contribuir com sugestões de atitudes e métodos, a serem adotados 

pela Instituição, corpo docente, discente e servidores no combate a evasão destes alu-

nos, bem como sua inclusão. 
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Após a coleta dos depoimentos, estes são editados de modo a destacar as ideias 

principais de cada narrador. A coletânea destes depoimentos resulta em um vídeo final, 

que visa ser claro e informativo sobre o assunto proposto. O vídeo final é reservado 

para compor o documentário institucional, que será o produto final deste trabalho, com 

previsão de conclusão para abril de 2018, 2 anos após o início do projeto. 

3. RESULTADOS 

O projeto “Diversos” teve inicio em abril de 2016 e foi pensado de forma a lançar ví-

deos com temáticas específicas mensalmente, com pretensão de conclusão para abril 

de 2018. Até o presente momento foram lançados um total de 5 vídeos. 

O primeiro vídeo, realizado abril de 2016, trouxe como pauta: “O que é Diversi-

dade?”. Neste, os alunos puderam expressar o seu ponto de vista a respeito do que 

entendem por “diversidade”, sua relevância e como lidam com pessoas e situações que 

divergem de seus perfis sociais e culturais. 

As pautas subsequentes foram “Mães Universitárias”, realizado em maio de 2016, 

com a proposta de conhecer a realidade das alunas mães na UFPel e desconstruir al-

guns tabus sobre a relação entre estudos e a maternidade.  Agosto de 2016 teve como 

temática “Afroconveniência” abordando as cotas raciais, o estreito relacionamento entre 

autodeclaração de cor e fraudes oriundas dessa metodologia. O quarto vídeo, relacio-

nado ao mês de outubro de 2016, buscou retratar o ingresso na universidade na tercei-

ra idade, o tema em si é “Universidade de Todas as Idades”. O quinto e ultimo vídeo, 

realizado até o momento, lançado em abril de 2017, teve por temática os “Esteriótipos 

Acadêmicos”. A proposta é questionar alunos de diferentes áreas do conhecimento, 

sobre como enxergam os demais alunos de outros cursos de áreas diferentes das suas. 

A periodicidade na realização de cada temática considera o calendário acadêmi-

co e eventuais alterações deste, bem com as necessidades da produção.  Conforme 

esclarecido anteriormente, os materiais deste estudo ainda não foram divulgados publi-

camente.

O documentário pensado como produto final deste estudo, possibilitará que através 

da observação dos resultados e identificação de seus alunos, a universidade aprimore 

seu sistema de ensino de forma que venha a diminuir os obstáculos enfrentados por 

estes que antes não eram pensados na ocupação de seus espaços.. 
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Para que o material chegue não somente àqueles que previamente se dispõe a 

estudar e procurar temáticas que abrangem questões de minorias, a distribuição do 

projeto será em redes sociais e serão programados ciclos de exibição em áreas mais 

periféricas, onde a ampla maioria não teria acesso ao conteúdo virtual. 

4. AVALIAÇÃO

“Diversos” trouxe a possibilidade de identificação de grupos isolados dentro da 

universidade, expondo e criticando pensamentos ultrapassados à respeito de uma uni-

versidade exclusiva a um perfil específico. 

A linguagem simples e popular utilizada na montagem torna-o acessível e de fácil 

compreensão. Ainda que as temáticas abordadas peçam por discussões complexas, os 

vídeos cumprem a função de transmitir informações à comunidade externa.

O debate constante, impulsionado pelo teor do conteúdo dos depoimentos retrata-

dos, fomenta um espaço cada vez maior e mais aberto à reflexão e aprimoramento do 

sistema público de ensino. 
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1. APRESENTAÇÃO

Este trabalho tem como base as experiências desenvolvidas no “Projeto de 

Extensão Brincando na Escola”,da Faculdade de Educação da Universidade Federal de 

Pelotas (FaE/UFPel), durante o segundo semestre de 2016. O projeto tem como objetivo 

geral preservar e ampliar a cultura lúdica infantil e está vinculado à disciplina optativa 

“Práticas complementares ao Ensino Fundamental: brincando na escola” ofertada no 

curso de Pedagogia (FaE/UFPel). Excepcionalmente nesse período, o referido projeto 

foi articulado com outra disciplina do curso, Práticas Educativas V, ofertada no primeiro 

semestre de 2016/1, como uma forma de complementar os estudos sobre o brincar.

O palco desse trabalho foi numa Escola Estadual Ensino Fundamental Incompleto 

localizada no centro da cidade de Pelotas-RS, numa turma de segundo ano do ensino 

fundamental, com dezessete crianças, sendo oito meninos e nove meninas. A experiên-

cia marcou o início da nossa trajetória docente de forma bastante gratificante. Durante as 

observações e durante as práticas lúdicas desenvolvidas na escola, percebemos que as 

crianças “escolhiam” com quem brincar e as brincadeiras que queriam realizar. Compre-

endemos dessa forma, que, ali estavam presentes, traços do que Corsaro, apud Seixas 

(2012) denomina cultura de pares, isto é, o conjunto estável de atividades ou rotinas, 

artefatos, valores e interesses que as crianças produzem e compartilham na interação 

com seus pares. A partir desse conceito, passamos a refletir durante todo o período que 

estivemos brincando com as crianças na escola. 

2. DESENVOLVIMENTO

Primeiramente tomamos ciência do Projeto, dos principais objetivos e de informa-

ções gerais e complementares. Posteriormente foram compartilhadas experiências dos 
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anos anteriores. Além disso, discutimos sobre a importância do planejamento para con-

cretizar os objetivos do grupo dentro do projeto.

Na escola fomos acolhidos pela direção, pela professora titular e pelas crianças. 

Constatamos que o espaço físico disponível para as brincadeiras era bem restrito e 

isso poderia interferir no desenrolar das brincadeiras. Após a apresentação, pedimos 

que as crianças desenhassem as brincadeiras que gostariam de fazer conosco durante 

os próximos encontros. A professora titular comentou sobre a importância de “resgatar 

as brincadeiras tradicionais para que sejam preservadas no imaginário das crianças”. 

Explicou que o avanço da tecnologia nos brinquedos “está, cada vez mais, individua-

lizando a brincadeira, deixando o coletivo e as parcerias de lado. Conforme Almeida 

(2012) a essência do brincar não é um fazer como se, mas um fazer sempre de novo, é 

a transformação da experiência mais comovente em hábito. Esse passou a ser nosso 

objetivo durante o período que estivemos no projeto. Solicitamos, então, para orientar o 

nosso planejamento que as crianças desenhassem as brincadeiras preferidas para que 

pudéssemos ter uma idéia de como e de que brincavam. Além disso, definimos que as 

aulas de brincar seriam desenvolvidas uma vez por semana, nas sextas-feiras, por um 

período de 30 minutos

No primeiro encontro propomos três brincadeiras: a calçada é minha, não é do 

peru; elefante colorido e telefone sem fio.  Alguns meninos (quatro) se mostraram re-

sistentes, desinteressadas, alegando que preferiam “jogo de futebol”. Consideramos 

importante a manifestação destes alunos, pois, os mesmos apesar de crianças são 

sujeitos de direito, estudantes de escola pública manifestando sua vontade. Em outro 

momento encontro propomos outras brincadeiras, em maior número, passando de três 

para seis, sendo que uma não foi aceita por uma das meninas. Ela alegou que não 

gostaria brincar numa das brincadeiras com as demais crianças. Conversamos com a 

mesma sobre a importância que ela tinha para o grupo como um todo. Que ela deveria 

participar, pois, só assim descobriria o quão prazeroso seria a brincadeira e aliado a 

isso esta também iria lhe proporcionar um olhar diferente do que tinha antes em relação 

à brincadeira.

Aliada aos procedimentos que utilizamos para brincar com as crianças, é impor-

tante registrar que houve um período que estivemos distantes da escola em função da 

greve do magistério público estadual. Esse distanciamento interrompeu o trabalho que 

estávamos procurando desenvolver com as crianças, especialmente e em relação aos 

vínculos e ao repertório de brincadeiras.  
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3. RESULTADOS 

Nossas expectativas frente às ações desenvolvidas durante o trabalho, ficaram um 

pouco aquém do esperado. Acreditamos que este fato, deva-se a parada em função da 

greve do magistério, que acabou quebrando a rotina que havíamos estabelecido junto aos 

alunos. Com relação ao trabalho em grupo, as crianças aceitaram bem as brincadeiras, 

porém existia muita individualidade entre elas. Como por exemplo, não acordavam sobre 

as brincadeiras, brincavam sozinhas, não aceitavam escolhas coletivas. Nesse sentido, 

Antunes (1998) afirma que: “A criança não é um ser passivo que absorve tudo que lhe 

é apresentado, mas é, antes de tudo, um ser ativo em seu processo de aprendizagem”. 

Mesmo possuindo características iguais a outras crianças, cada ser é único em suas 

peculiaridades, o que o difere das demais e que interfere na maneira de como se 

relaciona com os outros. 

Refletimos sobre a dificuldade das professoras em reconhecer a importância do 

brincar para as crianças. Há pouco incentivo para o brincar, está visível no espaço limi-

tado e no curto tempo que as crianças têm para brincar. Parece que na sala de aula o 

conteúdo ainda é o mais valorizado. Pouco se observa de que repertório e com quem 

(parcerias) as crianças querem brincar. Ao longo das atividades procuramos ver com ou-

tros olhos as vontades e preferências das crianças, tanto que propúnhamos brincadeiras 

que não estavam no planejamento. Dessa forma, elas próprias puderam fazer suas re-

gras e escolher com quem brincar. Através do diálogo procuramos expor para os alunos 

quanto à importância de todos brincarem juntos. 

A temática cultura de pares é importante na formação das crianças tanto na escola 

quanto no contexto social no qual a criança está inserida. O brincar é complexo, não é 

inato, toda criança aprende a brincar com adultos, com outras crianças e com aqueles 

aos quais ela encontra maior afinidade. As manifestações infantis são provenientes de 

uma cultura própria das crianças. Suas expressões, nas variadas linguagens, decorrem 

da relação com a cultura que as cerca, ou seja, com os bens culturais que a sociedade 

disponibiliza para elas, o brincar é do ser humano, assim acreditamos que o brincar para 

a criança está como algo entre o que é real e a fantasia, algo que vem do imaginário, que 

tem um valor simbólico para aquele momento.

Esta experiência remeteu-nos as nossas infâncias passadas, diferente das infâncias 

do século XXI. Acreditávamos que “tiraríamos de letra” o brincar por brincar com as 

crianças, porém nem sempre as crianças aceitavam brincar com as nossas brincadeiras. 

Esse “descompasso” ou “falta de sintonia” levou-nos a refletir sobre a prática, procurar 
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ajuda da coordenação do projeto para, então, voltar à escola e conversar com os orien-

tadores educacionais sobre o tempo de nossas vidas que disponibilizamos para brincar 

com as crianças. 

4. AVALIAÇÃO

Ao finalizarmos a reflexão sobre a experiência de brincar com as crianças, identi-

ficamos algumas aprendizagens que serão importantes no futuro profissional. Apren-

demos que o planejamento é essencial para desenvolver uma “boa atividade”; que é 

necessário dar voz às crianças e, por último, que a falta de espaço para o brincar na 

escola precisa ser discutido com a direção da escola, com as professoras e com as 

crianças. Além disso, seria importante organizar seminários e palestras com o intuito 

mudar, futuramente, essa realidade.

O retorno dado pelas crianças faz-nos pensar que desenvolvemos um adequado 

trabalho e cheio de esperança de que o projeto tenha continuidade para que outros 

estudantes possam experimentar todas as emoções que advém da convivência com as 

crianças enquanto estão brincando.
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1. APRESENTAÇÃO

O presente trabalho é fruto das ações previstas no projeto de extensão denominado 

“O Laboratório de Ensino de Ciências e Biologia e a criação de material didático como 

apoio à educação básica”, cujo o eixo temático principal, o qual se vincula, é o da 

educação e a linha da extensão a que se refere é das metodologias e estratégias de 

ensino/aprendizagem.

O Laboratório de Ensino de Ciências e Biologia (LENCIBIO) da Universidade Fe-

deral de Pelotas (UFPel), apresenta como alguns de seus objetivos instrumentalizar e 

incentivar os licenciandos a produzirem diferentes recursos a serem implementados 

nas escolas como forma de melhorar a compreensão e socialização do conhecimento 

científico. Além disso, é um espaço que discute ações que possam oportunizar aos 

professores da educação básica reflexão da prática pedagógica, planejamento, elabo-

ração e execução de materiais e recursos inovadores. Várias pesquisas, que trabalham 

com essa temática, apontam (Krasilchik e Marandino, 2004; Galiazzi et al 2008; Duso e 

Hoffmann, 2013) a importância de estratégias metodológicas diferenciadas e a neces-

sidade de superação de aulas predominantemente expositivas, centradas na figura do 

professor e que priorizam a memorização.

Com vistas às ações desenvolvidas no LENCIBIO, o objetivo deste projeto de ex-

tensão é oportunizar aos professores da educação básica um espaço para estudo, 

planejamento, elaboração e execução de materiais e recursos inovadores a partir das 

demandas observadas nas escolas públicas do Município de Pelotas. Espera-se a par-

tir de tal projeto desenvolver ações tanto no LENCIBIO quanto nas escolas, com o 

intuito de auxiliar o professor da rede básica a refletir sobre seu fazer docente. Para 

além disso, que estimule a criatividade deste professor a partir do desenvolvimento 
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de recursos inovadores para o ensino de Ciências, que o incentive a utilizar mais o La-

boratório de Ciências de sua escola, bem como, instrumentalize-o para a produção de 

recursos adaptados, pensados para a inclusão de alunos com deficiência ou transtorno. 

Espera-se que as ações a serem desenvolvidas apresentem um impacto positivo na 

formação inicial dos licenciandos em Ciências Biológicas da UFPel, qualificando-os para 

sua atuação futura como docentes da educação básica.

2. DESENVOLVIMENTO

O trabalho apresenta uma abordagem predominantemente qualitativa (LÜDKE e 

ANDRÉ, 1986). Segundo Godoy (1995),

Os estudos denominados qualitativos têm como preocupação funda-

mental o estudo e a análise do mundo empírico em seu ambiente na-

tural. Nessa abordagem valoriza-se o contato direto e prolongado do 

pesquisador com o ambiente e a situação que está sendo estudada. 

Aqui o pesquisador deve aprender a usar sua própria pessoa como o 

instrumento mais confiável de observação, seleção, análise e inter-

pretação dos dados coletados.

Em um primeiro momento, foi realizado um levantamento de todas as escolas mu-

nicipais e estaduais de Pelotas. Após este levantamento, definiu-se, com o grupo do 

projeto, que a escolha das escolas (ensino fundamental e médio) seria a partir do per-

centual de 20% do total de escolas municipais e 20% do total de escolas estaduais. A 

partir desse percentual, foi realizado um mapeamento dos bairros de Pelotas e definido o 

número de escolas por bairro. A escolha das escolas ocorreu de forma aleatória através 

de sorteio.

Definidas as escolas, o próximo passo foi a criação de um instrumento de coleta 

com o intuito de investigar como os professores de Ciências fazem uso de diferentes 

recursos em sala de aula, ou seja, se a utilização é planejada com o objetivo de produzir 

conhecimento ou apenas para demonstração prática dos conceitos trabalhados. Definiu-

-se, para este momento, a aplicação do instrumento nas escolas municipais de ensino 

fundamental, perfazendo um total de 10 escolas. O contato com a Secretaria Municipal 

de Educação (SMED) já foi realizado, assim como, o contato com as 10 escolas que 

aceitaram participar das atividades propostas no projeto.
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O instrumento investigativo desenvolvido é constituído por quatro eixos temáticos 

mais uma parte inicial. Nos 4 eixos temáticos é utilizada a escala de Likert de cinco 

pontos, que consiste em tomar um construto e desenvolver um conjunto de afirma-

ções relacionadas à sua definição, para as quais os respondentes emitirão seu grau 

de concordância (JUNIOR et al. 2014), sendo eles: (1) Totalmente em Desacordo; (2) 

Desacordo; (3) Nem concorda, nem discorda; (4) Concorda; (5) Concorda totalmente. 

A parte inicial foi criada com o intuito de saber algumas informações como o tempo 

de docência na educação básica, se atualmente tem alunos com deficiência em suas 

turmas, se costuma realizar cursos de formação continuada, qual a frequência que cos-

tuma utilizar diferentes recursos didáticos - alguns elencados no instrumento (vídeos, 

modelos, jogos didáticos, slides, quadro, livro didático, atividade experimental entre ou-

tros), bem como, informações referentes à sua formação inicial. Dentre as informações 

que remetiam a lembranças da formação inicial incluem-se: a) se lembra dos recursos 

didáticos que seus professores costumavam utilizar em aula, b) se eram incentivados 

a utilizar diferentes estratégias pedagógicas em seus estágios supervisionados e caso 

não tenham sido incentivados c) se isso apresenta reflexos em sua prática pedagógica. 

Quanto aos eixos temáticos, estes se subdividem em: i) visão de ciências; ii) epistemo-

logia do professor; iii) metodologia; iv) laboratório.

Além da investigação inicial através do instrumento de coleta está previsto ainda o 

levantamento e análise dos laboratórios de Ciências das 10 escolas municipais partici-

pantes. Como ações extensionistas estão previstas roda de conversa com professores 

de Ciências, cujos temas serão escolhidos a partir das respostas obtidas no instrumen-

to de coleta, bem como, oficinas para a produção de diversos recursos didáticos de 

Ciências. Neste trabalho será mostrado e discutido os resultados obtidos através de 

uma investigação inicial realizada com uma professora de uma escola municipal não 

participante das ações extensionistas deste projeto.

3. RESULTADOS

O piloto foi realizado com uma professora de Ciências com formação em Ciências 

Biológicas em uma instituição pública de ensino.

A docente entrevistada apresenta um tempo de docência inferior a 5 anos e rela-

ta que, durante sua formação inicial, não foi incentivada a utilizar diferentes recursos 

didáticos. Informa que os recursos comumente utilizados, por seus professores eram 
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o projetor multimidia, slides, textos de divulgação científica e vídeos. Apesar de não ter 

sido incentivada a utilizar e produzir diferentes estratégias didáticas na graduação, como 

professora costuma diversificar sua prática pedagógica através de jogos didáticos, ativi-

dades experimentais, modelos, maquetes, vídeos e tecnologia assistiva para alunos com 

deficiência e transtorno, uma vez que em sua escola existem 14 alunos com laudo e 05, 

com suspeita de apresentar alguma deficiência ou transtorno.

Afirma que para suprir as carências de sua formação inicial costuma realizar for-

mações continuadas, aplicando em sua prática pedagógica as novidades aprendidas 

nos cursos. Conta, também, com uma equipe diretiva, na escola em que trabalha, que 

permite e incentiva o planejamento de aulas com materiais diferenciados e acredita que 

utilizar diferentes metodologias em aula favorece a aprendizagem e permite estabelecer 

relação dos conceitos trabalhados com o cotidiano dos alunos. No entanto, nem sempre 

pode fazer uso de diferentes recursos didáticos da forma como gostaria porque precisa 

cumprir o conteúdo programático determinado para a disciplina de Ciências. Além disso, 

afirma que a escola apresenta um laboratório de Ciências com boa estrutura e que é 

utilizado com frequência, por ela, para elaboração de suas aulas práticas.

Foi possível perceber que apresenta um discurso epistemológico que expressa te-

orizações, idealizações e representações (CUNHA e CAMPOS, 2010) e uma visão de 

ciência voltadas a uma postura interacionista/construtivista de ensino e que condiz com 

sua prática pedagógica. No entanto, segundo Perrenoud (1993), a prática pedagógica 

não é a mera concretização de teorias ou de receitas, é dirigida por habitus e permea-

da por elaborações pessoais. Ela não é um simples fazer, caracterizado pela aplicação 

linear de teorias, pelo pragmatismo e pela neutralidade. As crenças dos professores, 

segundo Bejarano & Carvalho (2003), são os melhores indicadores das decisões que 

eles tomam ao longo de suas vidas e conhecê-las se faz importante, pois influenciam os 

pensamentos e atitudes desses professores.

A partir destas constatações é possível inferir que a aplicação do instrumento foi 

muito importante para conhecermos melhor o professor de ciências, suas concepções e 

dificuldades e servir como ponto de partida para as discussões que serão realizadas nas 

escolas. A partir do piloto foi possível perceber que será importante debatermos sobre 

a epistemologia do professor e os reflexos nas formas de avaliar, de planejar as aulas e 

nas metodologias e estratégias de ensino adotadas, além da importância de refletirmos 

sobre a inclusão no espaço escolar. A partir das demandas percebidas durante as rodas 

de conversas é que serão pensados os recursos didáticos de ciências que serão produ-

zidos com osprofessores.
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4. AVALIAÇÃO

Até o momento o instrumento aplicado, como piloto, pode ser avaliado como 

ferramenta útil para compreender as concepções e dificuldades enfrentadas pelos 

professores para diversificação de suas estratégias de ensino. Nesse contexto, Antunes 

(2001), destaca a importância do uso de estratégias pedagógicas empolgantes e 

diversificadas e a necessidade de que o professor conheça outras estratégias de ensino 

e saiba alterná-las com a aula expositiva. Ainda, Krasilchik (2004) aborda como é 

importante que os professores possam refletir sobre a metodologia empregada na sala 

de aula, buscando verificar a relação com o conteúdo.

Para a mudança de práticas tradicionais já convencionadas na escola, não basta 

apenas mostrarmos alternativas didáticas ao professor, é 

necessário, através de discussão e reflexão, mostrarmos porque a mudança de pos-

tura é importante como forma de auxiliar nos processos de ensino e aprendizagem dos 

alunos. E esta é nossa proposta, quer seja, enriquecer a prática pedagógica do profes-

sor, instrumentalizando-o para que compreenda porque é importante desenvolver ideias 

inovadoras que tornem suas aulas mais criativas e dinâmicas, aprimorando a formação 

de professores e qualificando, dessa forma, a educação básica. Além disso, através 

deste contato com as escolas, proporcionar, ao licenciando, vivenciar a realidade pro-

fissional e aplicar os conceitos teóricos estudados na universidade. Para tal, as ações 

extensionistas previstas serão rodas de conversas nas escolas municipais participantes, 

bem como, produção de diferentes recursos didáticos.
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1. APRESENTAÇÃO

A literatura é fundamental para a formação do sujeito, e desde seu início, buscam-

-se maneiras de levá-la aos alunos. De acordo com Lígia Cademartori (2014):

É desejável que o livro ingresse na sala, nos primeiros anos, como um 

brinquedo e uma aventura com as palavras, que desperte a curiosida-

de dos pequenos e os estimule a pensar. Que as crianças mergulhem 

no livro e dele possam emergir como quem encontrou inesperadas 

maravilhas no fundo do lago. Ou ao cair na toca do coelho.

Porém, nos dias atuais, com a quantidade de informações que desde muito cedo 

nos é proporcionado conhecer através da internet e demais tecnologias que capturam 

e prendem a nossa atenção e interesse, ensinar a gostar de ler, gostar de livros e lite-

ratura é um grande desafio para os professores e demais atuantes da área. Na busca 

pelo ensino do gostar de ler, vem sendo disseminada a leitura literária que tem como 

objetivo primordial o prazer de ouvir/ler. Sobre o tema, Graça Paulino (2014) afirma 

que:

A leitura se diz literária quando a ação do leitor constitui predomi-

nantemente uma prática cultural de natureza artística, estabelecendo 

com o texto lido uma interação prazerosa. O gosto da leitura acom-

panhando seu desenvolvimento,sem que outros objetivos vivenciados 

como mais importantes, embora possam também existir.

Para incentivar esse tipo de leitura, não basta simplesmente aconselhar a ler. É 

necessário despertar o desejo e o gosto por ler no aluno. E, para isso, o professor deve 

tornar-se um mediador de leitura. De acordo com Yolanda Reyes (2014), “Os mediado-

res de leitura são aquelas pessoas que estendem pontes entre os livros e os leitores, 

ou seja, que criam condições para fazer com que seja possível que um livro e um leitor 
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se encontrem.” Para exercer esse papel, o professor precisa ser um leitor: conhecer as 

obras, autores atuais ou clássicos e, a partir do contato e conhecimento de seu grupo de 

“leitores aprendizes”, escolher quais obras levar ao seu encontro.

Desde 2010, está em vigor no Brasil a Lei nº 12.224, de 24 de maio de 2010 que 

dispõe sobre a universalização das bibliotecas nas instituições de ensino do País. Nela, 

apenas quatro artigos: o primeiro indicando sua obrigatoriedade; o segundo, seu concei-

to e a obrigatoriedade de um acervo com no mínimo, um título para cada aluno matricu-

lado; o terceiro indicando o dever da universalização das bibliotecas escolares no prazo 

máximo de dez anos; o quarto com a data de sua publicação. No entanto, a comunidade 

escolar, em geral, não tem usufruído desse espaço em sua totalidade. Ela tem tido a 

função de depósito de livros ou materiais e, algumas vezes, de alunos, ao ser local de 

“castigo” por mau comportamento. No entanto, ela deveria ser um “ambiente pedagógico 

para informação, letramento e fruição” de acordo com Neves e Ramos (2010).

No ano de 2016 o Grupo de Estudos em Leitura Literária – GELL – da Faculdade de 

Educação da UFPel, foi convidado a organizar a biblioteca de uma escola estadual loca-

lizada na periferia de Pelotas. Chegando lá, houve a necessidade de restaurar o espaço, 

a fim de torná-lo adequado a seu objetivo: “desenvolver e manter nas crianças o hábito 

e o prazer da leitura e da aprendizagem”, bem como criar vínculos que possibilitem usu-

fruir “da biblioteca ao longo da vida” (IFLA, 1999). Para chegar a este fim, redecoramos 

o lugar, organizando-o em setores e buscando torná-lo um lugar onde fosse agradável 

habitar, um local com ambiência, que é “conforto, adequação, funcionalidade, beleza” 

(Drumond et al., 2000, p 9). Percebemos, com essas ações, que “tornar os ambientes de 

leitura mais atrativos e acolhedores é uma grande estratégia para cativar novos leitores” 

(Rosa et al., 2017), logo, tornando a biblioteca um espaço agradável e que proporciona 

curiosidade, ela faz parte do processo de mediação à leitura. 

Tendo esse objetivo em vista, realizamos o restauro do ambiente e, no dia 25 de 

novembro de 2016, a biblioteca foi inaugurada. A sala de 100m² tornou-se, com o reposi-

cionamento dos móveis, uma sala de estudos para estudantes e professores possuindo 

ainda, uma recepção, um mini auditório e um espaço infantil. A ideia desta organização 

é a presença de crianças e adolescentes na biblioteca, individualmente, em grupos ou 

acompanhados e durante o recreio ou no turno inverso ao da escolarização.

Neste ano de 2017, o GELL assumiu o compromisso de realizar, na biblioteca res-

taurada, o projeto “Leitura Literária na Escola”. Assim, entre os meses de abril a outubro, 

em duplas, nos responsabilizamos por turmas para a leitura. A mim coube – junto com a 

colega Cláudia – ler para três turmas de estudantes que frequentam o 5º ano. Eles pos-
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suem entre 10 e 14 anos e são interessados e curiosos. O projeto ocorre em escolas da 

rede pública de Pelotas, nas quais duplas ou trios de licenciandos em Pedagogia reali-

zam, semanalmente, um momento de leitura literária com uma ou mais turmas, com o 

objetivo de proporcionar a aproximação destes discentes com a literatura.

2. DESENVOLVIMENTO

A preparação para a leitura para os três 5º anos da escola teve início com a seleção 

de textos literários: poesias contidas no livro Ou Isto, Ou Aquilo, de Cecília Meireles e 

Reinações de Narizinho, de Monteiro Lobato. Os dois autores – Meireles e Lobato – 

foram escolhidos a fim de proporcionar o contato dos discentes com obras brasileiras. 

Além delas, ocasionalmente, eram lidas outras histórias e, como exemplo, cito o conto 

universal da “Dona Baratinha”, personagem que aparece nas histórias do Sítio do Pica-

pau Amarelo criado por Lobato e Fiz voar meu chapéu, conto de Ana Maria Machado. 

Por ser longa, a obra de Lobato foi lida em capítulos e, com esse formato de leitura, a 

curiosidade em saber a continuidade da trama auxiliou na conquista da atenção dos 

alunos.

Entre os procedimentos de leitura escolhemos: a) colocar os alunos em roda no 

espaço da biblioteca; b) iniciar o momento com um diálogo; c) realizar a leitura dos 

textos, mantendo o diálogo entre elas; d) priorizar a atenção dos discentes. Como cada 

uma das turmas apresenta reações diferenciadas, foi necessário ter ‘flexibilidade’ no 

trato com elas. Uma das características do projeto é a leitura enfática, teatral, realizada 

com entonação, expressões faciais e corporais, de forma a transmitir o que se passa 

na história.

O espaço da biblioteca é propício à leitura e, o fato da turma sair da sala de aula tra-

dicional e ir para a biblioteca proporciona uma experiência diferenciada. Lá, os alunos 

mostravam-se ‘em casa’, sentindo-se à vontade. Assim, a biblioteca escolar ambienta-

da, adequada ao deleite e à escuta, cumpre seu papel quando, por exemplo, é usada 

por outros professores e seus estudantes ao mesmo tempo em que estamos realizando 

as leituras. Por ter sido organizada em nichos, o uso de uns não impede outros projetos 

em andamento.

No entanto, algumas dificuldades interferiram no bom andamento do projeto duran-

te o ano de 2017, entre elas, liberação dos estudantes antes do horário final das aulas 

devido a reuniões escolares ou chuva, paralisações do corpo docente e até por falta de 



417

servidores da limpeza. Nem sempre éramos antecipadamente avisadas do que ocorre-

ria, tornando a ida à escola inútil. Impedidas de realizar as leituras naquelas ocasiões, 

o projeto teve pouca periodicidade. Entre os ouvintes, essas interrupções dificultaram o 

acompanhamento das tramas, uma vez que não lembravam do que ocorrera na leitura 

anterior. Percebemos que desse modo, sem periodicidade, o vínculo entre mediador e 

aluno não se fortalecia. Além disso, o espaço físico da biblioteca não estava sendo bem 

cuidado, já que percebíamos que o local não era limpo adequadamente. Houve um en-

contro em que a bolsista “passou uma vassoura” no local, a fim de torná-lo melhor para 

a mediação de leitura. Ainda não finalizado – leitura não concluída e falta da despedida 

dos alunos – devido à decisão dos professores pela greve do magistério estadual, o pro-

jeto aguarda o retorno às aulas para as conclusões.

3. RESULTADOS 

Apesar das dificuldades e pouca periodicidade, o projeto teve resultados, os quais 

foram percebidos durante os encontros e nos relatórios elaborados, ao fim de cada um 

dos encontros, por mim e pela colega Cláudia. Entre os ganhos, uma particularidade no 

que concerne ao vocabulário dos textos escolhidos para leitura: em um dos dias, algu-

mas palavras de compreensão não imediata foram lidas. Incorporadas ao texto original, 

despertaram a curiosidade nos alunos. Imediatamente, sugerimos que buscassem tais 

palavras no dicionário e, sem relutar, o fizeram como uma brincadeira de caça ao tesou-

ro. Percebemos que a busca por conhecimento ocasionada a partir da leitura deleite, foi 

espontânea e sem obrigação. 

Em outro encontro, um menino, que demonstrava estar desinteressado na leitura 

e concentrado em fugir do local mesmo que mentalmente, foi instigado por mim e pela 

Cláudia a estar mais perto. Apesar de insistir em não realizar essa ação, após alguns ar-

gumentos, cedeu e ficou junto à roda de leitura, com os demais. Esse dia ocorreu depois 

de algumas semanas sem leituras, e com isso, foi necessário relembrar os acontecimen-

tos de Reinações de Narizinho, de Monteiro Lobato. Ao questionar a turma sobre o que 

guardavam em sua memória sobre as histórias lidas anteriormente, o menino aparente-

mente “desinteressado” usou da palavra, mencionando detalhes de situações ocorridas 

nas leituras. Percebemos, então, que apesar de apresentar uma postura contrária à 

leitura – cara fechada e declarações de não agrado – ele havia escutado com atenção 

o desenrolar dos acontecimentos na trama do Sítio do Picapau Amarelo e sabia relatar 

o ocorrido. 
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4. AVALIAÇÃO

Apesar das dificuldades encontradas, o projeto concretizou seu objetivo: propor-

cionar aos discentes – estudantes dos quintos anos do ensino fundamental – nessa 

escola pública de Pelotas, a aproximação ao mundo literatura, através de momentos 

de leitura literária.

Um importante ponto que integra a avaliação é a elaboração do “diário de campo”, 

uma tarefa acadêmica organizada pela orientadora e cumprida por nós, estudantes de 

ensino superior, no qual detalhes e a memória do ocorrido estão presentes, permitindo 

a reflexão sobre a ação de extensão.

O impacto da obra de Monteiro Lobato entre os estudantes, na integralidade, ainda 

não pode ser descrito, exatamente pela pouca periodicidade das leituras na escola 

para os 5º anos. No entanto, posso afirmar que é viável a leitura, o que indica que a 

obra desse escritor brasileiro mantém atualidade e longevidade como característica. 
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1. APRESENTAÇÃO

Esse trabalho é fruto de uma ação de extensão desenvolvida em uma escola de 

ensino fundamental, da rede pública de ensino da cidade de Pelotas-RS, através do 

intercruzamento das atividades do Núcleo de Arte, Linguagem e Subjetividade (NALS) 

com o Programa de Educação Tutorial – PET Fronteiras: Saberes e Práticas Popula-

res, da Universidade Federal de Pelotas. O NALS é um projeto de extensão que busca 

integrar pesquisa e ensino, aliando experimentação artística e práxis pedagógica. O 

núcleo desenvolve suas ações desde 2008 e possui como pressuposto a construção 

de conhecimentos nos marcos da educação do sensível. Nesta perspectiva, enfoca 

as estéticas periféricas e os novos sujeitos do discurso que pela arte possam emergir 

como porta-vozes da cultura, contribuindo para a descentralização das diferentes for-

mas de poder letradas e apontando para um novo olhar sobre a realidade social (BUS-

SOLETTI, VARGAS, 2014). Já o PET Fronteiras é um programa de ensino, articulado 

com a pesquisa e extensão que atua buscando a troca de conhecimentos entre as 

comunidades populares urbanas e a universidade, sustentando-se por uma proposta 

de educação voltada à diversidade social e cultural, em defesa dos direitos humanos 

(PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL, 2012).

Desse modo, atuamos através da extensão enquanto instrumentalizadora de um 

processo dialético entre teoria e prática, através de um trabalho interdisciplinar que 

busca favorecer uma visão integrada do social e viabilizar a relação transformadora 

entre a universidade e a sociedade. Assim, pretendemos neste trabalho apresentar a 

atividade de extensão desenvolvida em uma escola da rede municipal de ensino, com 

crianças do 4º ao 6º ano e as reflexões que dela emergiram.
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2. DESENVOLVIMENTO

Ao longo da proposta da oficina, visamos em nossas ações executar atividades 

que levassem a reflexões sobre diversidade, cultura, identidade, direitos humanos 

e a possibilidade de outras pedagogias que possam ser sensíveis a complexidade 

destas questões na contemporaneidade (BUSSOLETTI; VARGAS, 2012; 2013; 2014). 

Considerando isto o desenvolvimento da oficina teve como eixo a confecção da “trama 

dos sonhos” metodologia que começou a ser desenvolvida através de outro projeto de 

extensão denominado Dicionário dos Sonhos (KOHLS; BUSSOLETTI, 2016; KOHLS; et 

al, 2016).

A oficina foi desenvolvida com 35 crianças entre 10 e 12 anos e coordenada por três 

extensionistas. As crianças foram solicitadas a se disporem inicialmente em uma roda e 

logo após a apresentação de cada um dos integrantes a instrução era de que na medida 

de sua vontade compartilhassem seus sonhos. 

Utilizamos um novelo de lã e uma integrante do grupo começou segurando o novelo, 

se apresentando e falando sobre seu sonho, ao terminar sua apresentação, segurando 

o fio do novelo o jogou para a próxima a se apresentar, e assim até que todos haviam 

participado da dinâmica, sempre segurando o fio do novelo. Ao término desse primeiro 

momento da dinâmica, perguntamos às crianças o que significava para elas o que havía-

mos construído com os fios. Uma das imagens sínteses utilizada pelas crianças afirmou 

que a trama de apresentações feita com o novelo de lã “representava nossos sonhos e 

que deveríamos segura-los até realizar”.

Figura 1. Oficina Trama dos Sonhos 

Fonte: Arquivo NALS, Pelotas 2017.
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Desse modo, através de procedimentos lúdicos almejamos acessar a (re)produção 

dos significados culturais do grupo o qual aquelas crianças fazem  parte, e ter acesso 

a visão de mundo destas. Compreendemos essa ação como uma possibilidade de 

acesso às gramáticas das culturas e representações infantis (SARMENTO, 2005). Para 

tanto a proposta da oficina possui como base conceitual a noção benjaminiana de so-

nho como alegoria (BENJAMIN, 2013) articulado ao “princípio da esperança” formulado 

pro Ernest Bloch (2005).

3. RESULTADOS 

Diante dessa experiência, apresentamos como resultados a possibilidade de refletir 

sobre as infâncias e seus sonhos na contemporaneidade. Segundo a perspectiva 

alegórica as infâncias e os seus sonhos podem ser apreendidos, em outra formulação 

benjaminiana, como crítica da cultura. Reafirmamos o entendimento de que quando 

a expressão dos desejos e dos sonhos é negada pela realidade (ROUANET, 2008) 

a esperança se mostra como resistência às diferentes manifestações da barbárie 

engendradas pelo capitalismo. 

Compreendemos que as desigualdades sociais, políticas e econômicas oportuni-

zam a continuidade de políticas nem sempre visíveis de extermínio das culturas infantis, 

ou da “holocaustização” da infância como aponta Bussoletti (2007), mas também por 

outro lado podem nos mostrar que a criança “ao interagir com o mundo inteiro como 

enigma, mostra que é possível desalojar palavras, respostas prontas, e que ações sim-

ples e lúdicas podem ter um poder de verdade absoluta” (BUSSOLETTI, 2007, p.19).

A proposta da oficina nos levou a consolidar a possibilidade de apreensão da infân-

cia como crítica da cultura, pois quando nos propomos a escutar uma criança, temos 

“[...] uma oportunidade de retomarmos, a partir do ângulo dela, um olhar crítico sobre o 

mal-estar da nossa cultura” (JOBIM E SOUZA, 2009, p. 120). 

O sonho e a esperança de uma vida melhor foram às formulações que mais en-

contramos na trama que se formou com o novelo de lã na oficina. Ao olharmos para as 

crianças que vivem em zonas periféricas, erroneamente podemos pensar que elas não 

sonham. Mas sonham e esses sonhos possuem uma riqueza de significados. Neste 

sentido cabe apontar para uma Pedagogia que possa se aproximar destes sonhos e a 

sua pluralidade de significados. 

A categoria da fronteira é um dos pressupostos da intervenção extensionista do 

NALS. Esta categoria fundamenta aquilo que os estudos culturais definem como uma 
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“pedagogia da fronteira” (Giroux, 1992), ou ainda no que McLarem (1999) denominou 

como sendo uma “identidade de fronteira” criada a partir da empatia [...] como forma de 

uma conexão passional através da diferença “na luta” contra a nossa falha em ver nosso 

próprio reflexo nos olhos dos outros” (MCLAREM, 1999, p.194-195).

Concluímos que urge pensar pedagogias que possam transitar por esse universo 

fronteiriço entre a realidade e o sonho, entre o sonho e a esperança. Pensar e ousar tran-

sitar pelas fronteiras teóricas e praticamente é uma forma de reafirmar a necessidade 

de pensarmos em propostas pedagógicas que abarquem as diferenças como um foco 

de aprofundamento ao enriquecimento da produção do conhecimento em sua ampla 

complexidade.

        Enfim, o resultado de nossa oficina mais do que produtos, apontam cami-

nhos, caminhos de reflexão e de necessidade de revermos na universidade a distância 

entre os nossos saberes e os sonhos e as esperanças das crianças. Entendemos que 

uma prática educativa emancipatória pode e deve cada vez mais ser realizada na univer-

sidade e para tal tarefa a extensão é ferramenta imprescindível.   

4. AVALIAÇÃO

Através dos sonhos e das esperanças e das crianças, podemos buscar outra com-

preensão da realidade e um novo olhar crítico às coisas do mundo. Centralizar e pro-

blematizar o lugar da infância na contemporaneidade nos revelou o quanto aquilo que 

aparentemente se mostra como inacreditável, de outra forma pode também se apresen-

tar como uma viagem a inúmeras possibilidades de significações. Isto nos suscita e nos 

convida a uma outra maneira de enxergar a realidade em que estas crianças enquanto 

sujeitos de direitos  estão inseridas.

Acreditamos, assim, mais uma vez e concluindo, que trabalhar através da extensão 

no sentido do questionamento acerca do lugar da infância e suas representações é um 

caminho fértil que poderá nos permitir ampliar não somente o papel da educação hoje, 

como também pelas e através das crianças tratarmos de questões que emergem diante 

das adversidades da realidade. De nossa parte através da experimentação sensível, das 

reflexões e desassossegos que a ação extensionista proporcionou ampliar nosso papel 

enquanto universitários, enquanto futuros educadores conscientes de nossa responsa-

bilidade social.
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1. APRESENTAÇÃO

 O presente trabalho busca fazer uma reflexão acerca das atividades desenvolvi-

das no PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência) interdisciplinar 

da Escola Estadual de Ensino Fundamental Nossa Senhora dos Navegantes, e de que 

forma estas atividades contribuem para a jornada do docente em formação. 

A escola está localizada na rua Zumbi dos Palmares, no bairro Navegantes II e está 

inserida na região periférica da cidade de Pelotas – RS. Pensando nesse contexto, foi 

realizado o projeto “Navegar é preciso: O preconceito no ambiente escolar, a escola ob-

jeto de preconceito social”. Este projeto foi consolidado em 2016 e foi sendo construído 

pelos bolsistas, pela coordenadora e supervisoras desde 2014. Como objetivo geral, 

pretende promover atividades no ambiente escolar que sejam capazes de combater 

preconceitos que ocorram na escola ou que sejam direcionados a escola. 

Por meio de leituras temáticas, foram formados 4 grupos para trabalhar a questão 

de preconceito na escola, são eles: O Preconceito na Mídia, Preconceito Étnico Racial 

na Escola, Preconceito e Gênero na Escola, Preconceito e Periferia. Este trabalho terá 

enfoque no grupo denominado Preconceito e Gênero na Escola. Sendo assim, o obje-

tivo deste trabalho é apresentar estas atividades e pensar nos desdobramentos na vida 

do professor em formação.

2. DESENVOLVIMENTO

 Desde 2014 o grupo interdisciplinar do PIBID da Escola Estadual de Ensino Fun-

damental Nossa Senhora dos Navegantes vem trabalhando em conjunto para a cons-

trução de um projeto que combata o preconceito na escola.
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 Para isto, foram realizadas leituras e diagnósticos para a aplicação de atividades 

capazes de suprir os desejos do projeto. O grupo interdisciplinar atualmente é formado 

por cerca de 17 bolsistas de diversas áreas, como da Geografia, da Educação Física, da 

Letras, da Dança, por exemplo. Estes bolsistas estão divididos em subgrupos que traba-

lham o preconceito na escola. Estes subgrupos já foram mencionados na apresentação, 

porém no momento apenas 3 estão em atividade, são eles: Preconceito e Gênero na 

Escola, Preconceito e Periferia e Preconceito Étnico Racial na Escola. O presente traba-

lho focará nas atividades desenvolvidas pelo grupo de Preconceito e Gênero na Escola. 

 Tendo em vista que um dos temas transversais propostos pelos Parâmetros Curri-

culares Nacionais, que foram construídos a partir do Plano Nacional de Educação (PNE) 

é Orientação Sexual, o grupo de Preconceito e Gênero na Escola busca por meio de 

suas atividades promover a reflexão crítica desse tema. Muitas vezes esse tema, como 

os outros temas presentes nos Parâmetros Curriculares Nacionais (Meio Ambiente, Saú-

de, Ética, Pluralidade Cultural, Trabalho e Consumo) não aparecem de forma explícita 

nas disciplinas, mas se atravessam por todas as áreas de alguma forma. 

 Finalmente, dentre as atividades atualmente desenvolvidas pelo grupo de Precon-

ceito e Gênero, podem ser citadas: Atividade do Balão, Atividade do Manequim e Ativida-

de da Música. Todas atividades tem como propósito discutir com os alunos preconceitos 

que são construídos culturalmente. De forma geral, a Atividade do Manequim, por exem-

plo, busca discutir se há forma certa de se vestir, por qual razão há vestimentas mas-

culinas e femininas. Na Atividade da Música é possível discutir as mensagens sexistas, 

homofóbicas, lesbofóbicas, transfóbicas, presentes nas letras de músicas. Na Atividade 

do Balão, são inseridas questões sobre a temática dentro de balões para discussão com 

os alunos.

3. RESULTADOS 

 É possível perceber, que as atividades são importantes para os alunos, pois por 

meio delas é possível discutir assuntos pertinentes para a construção da cidadania. E é 

perceptível que estas atividades exercem impacto sob aqueles que são responsáveis por 

ministrá-las. Segundo NÓVOA (1992, p. 25):

“A formação deve estimular uma perspectiva reflexivo-crítica, que forne-

ça aos professores os meios de um pensamento autônomo que facilite 

as dinâmicas de autoformação participada. Estar em formação implica 
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um investimento pessoal, um trabalho livre e criativo sobre os percur-

sos e projetos próprios; com vista à construção de uma identidade que 

é também uma identidade profissional.” 

 Desta forma, o licenciando se aproxima da escola e encontra desafios e ques-

tões que irão transformá-lo e auxiliar na formação de uma identidade. A cada nova inte-

ração com a escola e com os alunos a perspectiva de formação profissional e pessoal 

é alterada. A prática é associada à teoria, as atividades são baseadas na ação, e esta 

não é dissociada de base teórica e discussões no grupo interdisciplinar.

4. AVALIAÇÃO

 Percebe-se que o PIBID Interdisciplinar da Escola Estadual de Ensino Fundamen-

tal Nossa Senhora dos Navegantes, por meio de suas atividades pautadas no projeto 

“Navegar é preciso: O preconceito no ambiente escolar, a escola objeto de preconceito 

social” é capaz de impactar a formação de professores, colaborando na construção de 

uma identidade profissional e pessoal, aproximando a universidade da escola e unindo 

a teoria à ação. 
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1. APRESENTAÇÃO

O tema abordado nesse artigo tem relação com o uso das tecnologias em sala de 

aula no Ensino Médio, nas aulas de Sociologia, em especial no Instituto Federal Sul 

Rio-grandense, campus Cavg onde realizei a disciplina de estágio. Durante o estágio foi 

notado que no andamento das aulas, muitos alunos fazem uso de celulares.

 Deste modo, o artigo dirige como pode ser trabalhado pedagogicamente o uso dos 

celulares trazidos pelos alunos à sala de aula, para uma aula muito mais produtiva, mais 

crítica, que traga melhor ao aluno reflexões sobre a temática aplicada pelos professores. 

A proposta de como trabalhar esta abordagem no ensino médio fundamenta-se com o 

exercício da reflexão crítica sobre a prática é uma exigência da relação entre a teoria 

e a prática na qual evitamos o ativismo e o discurso descolado da realidade objetiva 

(FREIRE, 1997, p.24) e, finalmente, o entendimento de que as mudanças desejadas na 

educação escolar dependem da construção coletiva, democrática e autônoma de seus 

projetos (PARO, 2001). 

2. DESENVOLVIMENTO

O ponto de partida da pesquisa foi analisar o que alunos, gostariam de usar em 

aula, com isso aplicamos um questionário, no qual eram abordadas perguntas como: 

Que tipo de aula prende sua atenção? a) vídeos curtos b) expositiva dialogada c) traba-

lhos em grupo d) uso de imagens e textos; com isso eles poderiam marcar mais de 1 

alternativa. Assim fizemos o traçado da turma, lembrando que cada turma tem seu perfil, 

com isso a ideia deste artigo é propor que cada professor use o método de questionário 

para conhecer melhor o educando.  Com isso foi concluído que gostavam, de imagens e 

vídeos duas coisas que seriam de fácil acesso pelo celular desde que este tivesse rede 

de internet. 
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Concretamente, o projeto político-pedagógico das unidades escola-

res que ofertam o Ensino Médio deve considerar: VIII – utilização de 

diferentes mídias como processo de dinamização dos ambientes de 

aprendizagem e construção de novos saberes (Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio 4/5/2011 - Projetos Políticos Pedagó-

gicos/Cap. VIII).

Essa consideração registrada pelas Diretrizes Curriculares destaca a necessidade 

de análise das tecnologias em sala de aula, não apenas as que as escolas disponibi-

lizam, mas também as que os educandos usam durante as aulas como os celulares 

assim formando a construção de novos saberes. O livro Sociologia Crítica de Pedrinho 

A. Guareschi, em seu capítulo: Os aparelhos ideológicos dos sindicatos, tem uma abor-

dagem de fácil entendimento sobre o que é sindicato e os sindicatos no Brasil, junto 

deste capítulo foi trabalhado em sala de aula vídeos sobre a Greve dos Sindicalistas no 

ABC Paulista e a cronologia da trajetória sindical no Brasil. a ideia era apresentar aos 

educandos conceitos e origens do Sindicalismo no Brasil, trazer a luta dos trabalhado-

res urbanos e rurais por conquistas trabalhistas, que perduram até hoje. 

Assim fazer com que os educandos reflitam sobre a situação dos trabalhadores e a 

importância destas instituições. Em suma a primeira aula do tema, foi uma abordagem 

expositiva e após um diálogo de 15 minutos finais que buscava captar o entendimento 

do tema por parte dos educandos. Depois de tratado o tema de forma expositiva e com 

uso de médias, fizemos a seguinte proposta: em grupos de 4 alunos deveriam fazer um 

mini vídeo em seus celulares, explicando o funcionamento dos sindicatos, poderiam 

escolher de forma aleatória, porém o vídeo deveria ser criativo e que trouxesse a reali-

dade dos trabalhadores e sindicalistas, quais seriam as formas de mobilização de cada 

categoria e quais as conquistas. 

3. RESULTADOS 

  Através do questionário aplicado em sala com os alunos, algumas opiniões fo-

ram citadas como boas em abordagem dos conteúdos  em sala de aula: “ músicas para 

ouvir relacionadas ao tema a ser estudado, imagens, notícias atuais ou da época estu-

dada, vídeos aulas, fotografias (questionário realizada em 2015, com alunos do 3° ano 

do Ensino Médio e técnico – integrado do IFsul turma 305, questionário aplicado para o 

desenvolvimento das aulas do estágio docente). 
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 Trazendo, uma pequena sinopse do que foi o resultado dos trabalhos propostos 

e como os educandos desenvolveram as atividades, como citado acima o uso do celular 

para gravar vídeo aula, e mostrar aos colegas Sindicatos e lutas sociais de cada um.

•  O primeiro grupo resistiu ao uso de novas tecnologias e fez uma apresentação 

expositiva sobre o sindicato dos rodoviários de Pelotas, trouxeram aspectos como his-

tória de luta e como é caracterizada as greves e piquetes quando os associados são 

chamados. 

•  O segundo grupo, fez um vídeo onde um aluno apenas apareceu, este mencio-

nou o sindicato dos bancários em uma abordagem geral e sem caracterizar um local 

especifico de atuação. Terceiro grupo fez uma abordagem em modo slides e cada com-

ponente do grupo fez sua fala, sobre o SENAR – (SERVIÇO NACIONAL DE APRENDI-

ZAGEM RURAL), pois estes alunos estiveram em uma feira de tecnologias e gostaram 

da abordagem da instituição, mas ela não caracteriza sindicato.  

•   Chegando no quarto grupo, sobre sindicato rural, composto por 4 meninos, 

trouxeram em um pendrive um vídeo feito pelo celular, este vídeo foi gravado no próprio 

IFSUL – CAVG. Os alunos estavam no meio da plantação da escola, com material de 

uso rural, e um dos alunos se dizia ser do sindicato e queria levar os demais para uma 

assembleia e também fazer com que eles se integrassem ao sindicato, alegando melho-

rias para a vida rural, um dos alunos que se fazia passar por agricultor analfabeto sem 

perspectiva de vida dizia ao “homem” do sindicato que pra ele não fazia diferença que a 

comida que ele ganhava para trabalhar era o suficiente e que não precisava de um sindi-

cato. Finalizando o vídeo eu perguntei porque eles abordaram tal sindicato e com aquele 

método com aquelas palavras que representavam o agricultor. Com conhecimento de 

causa os 4 falaram muito bem sobre a vida no campo e como são explorados os agri-

cultores que trabalham por comida e moradia, onde muitos são submetidos a trabalhos 

análogos a escravidão, tema também que abordamos em sala de aula. 

 As aulas sempre foram feitas em modo de roda, muitas vezes realizada na árvore 

na frente da sala, pois se tratando de uma escola rural a maioria dos professores ocupa 

esses espaços, sempre sentei junto a eles para não demostrar uma hierarquia, assim 

eles conseguiam me olhar nos olhos e assim a conversa fluía de uma maneira própria 

para aprendizagem. 
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4. AVALIAÇÃO

        Percebe-se que o diferente que é um tanto quanto mencionado na academia 

e até mesmo entre os alunos tornasse assustador quando se é permitido elaborar, dos 

grupos acima mencionados apenas um deles inovou, e obviamente este levou todos a 

uma surpresa, tema abordagem do tema como um problema social, algo de se pensar, 

pois afeta o dia a dia. 

Os conteúdos desenvolvidos através de metodologias diferenciadas e relacionando 

com o cotidiano dos alunos, torna uma reflexão de como os docentes devem trabalhar 

em sala de aula, conhecer os alunos e fazer sempre uma abordagem dentro da rea-

lidade, fara com que os educandos se tornem mais interessados em estar dentro da 

sala de aula, e neste caso na sala de sociologia, onde geralmente o desinteresse em 

ensinos técnicos é notável. 
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1. APRESENTAÇÃO

O objetivo deste trabalho é apresentar a atividade intitulada “Os militares em cam-

po: futebol e ditadura no Brasil”, elaborada pelo subgrupo de pesquisa e atuação Ensino 

de História: Ditadura Militar, integrante do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 

à Docência (PIBID), área de História, da Universidade Federal de Pelotas (UFPEL). É 

digno de destaque que um dos propósitos do referido Programa é aproximar os alunos 

de licenciatura ao futuro ambiente de atuação, dessa forma o PIBID-História UFPEL 

possibilita, no nosso entender, a conexão entre a Universidade e escolas da rede públi-

ca municipal e estadual da cidade de Pelotas-RS, e é nessa perspectiva que a oficina 

em tela está inserida.

A atividade, que nos propomos, trabalha mais especificamente com a ditadura 

civil-militar no Brasil, tendo como objetivo criar um espaço de reflexão sobre o período 

entre os estudantes. Por se tratar de um conteúdo histórico recente e ser um tema sen-

sível foi necessário pensar antes de tudo em maneiras de abordar o assunto. O curto 

distanciamento temporal e os debates gerados principalmente em torno de memórias 

e perspectivas conflitantes geraram fortes discussões, assim, a docência deve ter em 

sua formação a orientação teórica e metodológica que possibilite um olhar crítico com 

a temática trabalhada.

Portanto, além de ser um importante instrumento de aproximação dos alunos da 

graduação com o seu futuro ambiente de trabalho, essa atividade permite debates im-

portantes e necessários tanto em sala de aula como em toda a sociedade. A prática 

extensionista oportuniza que o público externo à universidade se inteire da pesquisa 

feita pelos graduandos.
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A Universidade, para estar integrada na comunidade, deveria dialogar e estar aberta 

a ela. Acreditamos que o conhecimento gerado precisa ser compartilhado e discutido em 

todas as áreas da tessitura social brasileira. As escolas públicas, na maioria das vezes, 

carecem de investimentos e de incentivos para os alunos, e as atividades do PIBID His-

tória buscam unir o conteúdo trabalhado com debates e reflexões, propondo um espaço 

crítico importante para a construção de ideias. No subgrupo de pesquisa e atuação inti-

tulado Ensino de História: Ditadura Militar já integraram diversos alunos que continuaram 

sua pesquisa no tema na graduação e além dela, sendo assim um importante meio de 

construção e difusão de conhecimento.

2. DESENVOLVIMENTO

A metodologia da atividade foi pensada a partir da discussão do referencial teórico, 

procurando unir debates e reflexões sobre a temática, mas de uma forma que despertas-

se a atenção dos estudantes e não tornasse a atividade monótona, optamos, então, por 

um cine-debate. Para atender turmas de Ensino Médio, a atividade foi dividida em quatro 

etapas. Primeiramente, é empregado o recurso audiovisual, o documentário “Memórias 

de Chumbo - O Futebol nos Tempos do Condor, Brasil” é exibido, desempenhando a 

função de gerador de debates. Após o fim do documentário são distribuídas duas folhas 

contendo questionamentos com o objetivo de estimular reflexões acerca do assunto tra-

balhado no documentário focando, principalmente, na questão do futebol como propa-

ganda política do governo militar.

Em um terceiro momento se inicia uma discussão em pequenos grupos e após no 

grupo maior, trazendo a questão anterior como fomentador principal, abrindo espaço 

para novas colocações e dúvidas. Segundo KORNIS (BITTENCOURT 2008) existem, de 

modo geral, três aspectos fundamentais na análise de um filme: elementos que constro-

em o conteúdo do filme, como roteiro, fotografia, direção e atuação do atores; contexto 

político e social da produção, incluindo nesse item a censura; e a recepção do filme e 

audiência, levando em consideração a critica e a reação do público, de acordo com ida-

de, sexo, classe e seu ambiente de preocupações.

Foi importante esclarecer algumas informações relevantes para o debate, como o 

contexto histórico em que o processo descrito está inserido - para que não ocorressem 

confusões - enfatizando aspectos como o papel da mídia nesse cenário político e social 

como instrumento de propaganda, práticas repressivas adotadas no período, o papel do 
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futebol nas questões políticas e, por fim, as memórias da ditadura. No encerramento da 

atividade, é solicitado aos participantes o preenchimento de um formulário avaliativo, a 

fim de captar as percepções e sugestões dos alunos, como meio de qualificar experi-

ências futuras.

3. RESULTADOS

A atividade continua sendo aplicada nas escolas, sendo solicitadas pelos próprios 

professores da área de História, analisando as respostas colhidas  a partir de questio-

nário aplicado em duas escolas já é possível constatar alguns aspectos da oficina. De 

acordo com os estudantes, a discussão sobre o tema foi interessante e bem recebida, 

abrindo espaço para a construção de um debate mais profundo, além de possibilitar 

uma maior aproximação com os estudantes e uma melhor compreensão de práticas 

em sala de aula (Tabela 1). Essa atividade foi realizada no Colégio Estadual Félix da 

Cunha, em uma turma de 3º ano do Ensino Médio, e na E.E.E.M. Santa Rita, em turma 

de 3º ano do Ensino Médio.

Tabela 1: Avaliação dos alunos participantes das oficinas
Classificação da oficina Ótimo 

14
Bom 

10
Ruim 

0
Maior aprendizagem 

sobre o tema proposto
Sim 
21

Não 
3

Aspectos negativos e 
positivos da atividade

POSITIVOS
- Debate;

- Possibilidade de 
expressar opiniões;

- Ampliação dos 
conhecimentos 

sobre o tema

NEGATIVOS
- Questões e imagens 

relativas à tortura, 
mostradas no 
documentário.

4. AVALIAÇÃO

O grupo disciplinar PIBID Historia UFPEL pôde constatar, após a aplicação de duas 

oficinas, como é significativo para o processo de ensino-aprendizagem abrir espaços 

para debates sobre o tema, além de haver um grande crescimento no que diz respeito 

à experiência e contato com a escola e os estudantes. 
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A escolha por um cine-debate foi válida, a produção fílmica mostrou sua impor-

tância na construção de um conhecimento histórico a partir da década de 1970 (ABUD 

2003). Por meio do questionário distribuído ao final da atividade em uma das escolas, foi 

possível constatar que a proposta foi bem recebida e a metodologia usada conseguiu 

atingir seu objetivo de gerar um debate aberto para a expressão da opinião dos alunos 

e reflexão acerca do tema. O cine debate gera discussões importantes para temáticas 

como direitos humanos, cidadania, confirmando também o compromisso com a defesa 

da democracia (GASPAROTTO; PADRÓS, 2010).

O documentário possibilitou aos estudantes uma melhor compreensão trabalhando 

a temática de forma mais palpável, mostrando ser um recurso didático interessante para 

o Ensino de História (SOUZA; SARMENTO, 2011). Nesse sentido, como cita Bittencourt 

(2008) a utilização de filmes por docentes da área de História não deve objetivar ape-

nas a ilustração do tema estudado, antes é necessário planejar uma proposta didática, 

escolhendo o filme com cuidado e preparando os estudantes para recebê-lo com um 

olhar crítico.

 Atualmente, pesquisadores que trabalham com tal temática reconhecem a valida-

de do recurso audiovisual, bem como frisam a importância de compreendê-lo em suas 

especificidades, isto é, enquanto material dotado de uma linguagem própria, que não 

possui como objetivo a reprodução fiel de acontecimentos históricos – elemento que 

merece atenção tratando-se do gênero documentário (NAPOLITANO, 2003).
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1. APRESENTAÇÃO

        O Projeto Horta Escolar possibilita a criação de um espaço onde podem ser de-

senvolvidos e compartilhados conhecimentos diversos, além disso, é um espaço onde a 

criança passa ter uma nova visão sobre o meio ambiente, e se torna um agente transfor-

mador do ambiente em que vive. É através de um ensino investigativo, provocativo que 

o aluno começa a pensar e a refletir sobre o processo de construção do conhecimento 

(FREIRE, 1987). Para CAPRA (2003) este é um instrumento que pode disparar e pro-

mover vivências e transformações múltiplas entre os atores envolvidos e o ambiente do 

seu entorno, permitindo a abordagem de diferentes conteúdos curriculares de maneira 

significativa e contextualizada, na perspectiva da integração das diversas áreas do co-

nhecimento e da afirmação de uma cultura da sustentabilidade. 

Assim a Educação Ambiental na escola pode preparar o indivíduo para exercer 

sua cidadania, possibilitando a ele uma participação efetiva nos processos sociais, cul-

turais, políticos e econômicos relativos à preservação do planeta. Além dos aspectos 

pedagógicos envolvidos na confecção de uma horta escolar, é importante salientar que 

estudantes do Ensino Fundamental e Médio da cidade de Pelotas são, na sua maioria, 

eminentemente urbanos, tendo pouca oportunidade de contato com a produção de ali-

mentos, bem como o conhecimento e vivência prática resultante de atividades envol-

vendo recursos naturais e espécies vegetais. Associado a isto é importante salientar a 

vulnerabilidade social de uma parcela significativa dos alunos, especialmente daqueles 

que frequentam escolas públicas localizadas na periferia da cidade. 

      Diante deste panorama e, tendo em vista o potencial produtivo de pequenos 

espaços existentes no interior das escolas, o Projeto Horta Escolar visa, promover a 
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participação dos estudantes em atividades que envolvam o uso e o conhecimento sobre 

recursos naturais, bem como nas questões relacionadas ao cultivo de hortaliças em 

pequenas áreas, à saúde, alimentação e gestão do ambiente natural, proporcionando 

um espaço de reflexões e discussões sobre o uso, a prática, o conhecimento e o de-

senvolvimento de aspectos sobre educação ambiental e alimentar. 

2. DESENVOLVIMENTO

O projeto foi proposto dentro do grupo PET Agronomia e divulgado nas escolas 

municipais e estaduais de Pelotas, por meio de redes sociais ou através de contato 

direto. Além disso, algumas escolas tiveram conhecimento do projeto e procuraram o 

grupo demonstrando interesse em participar. De todas as escolas, o grupo selecionou 

cinco: três de ensino fundamental localizadas nos (Bairros Areal, Fragata e Sítio 

Floresta, uma de Ensino Médio localizada no Bairro Três Vendas e uma de Ensino 

Fundamental e Médio localizada no Bairro Centro. Após a discussão do projeto dentro 

do grupo e encaminhamento de possíveis formas de operacionalização, iniciaram-se 

visitas às escolas. Nos primeiros encontros foi realizado um levantamento dos aspectos 

técnicos, como tamanho das áreas disponíveis, condições do solo, drenagem, insolação, 

poluição e possibilidade de uso dos locais para o fim desejado. Concomitantemente, em 

reuniões com as direções da escola e com os professores envolvidos no projeto, foram 

determinadas as turmas que iriam participar e quais os anseios das instituições. Neste 

momento foram discutidos diversos aspectos para engajar e envolver os estudantes 

no projeto. Os professores indicaram quais as principais deficiências das escolas, o 

que gostariam que fosse abordado e de que forma, com o intuito de conjuntamente 

melhorar o aprendizado dos alunos, a qualidade do ambiente escolar e diretamente a 

merenda escolar.

O Projeto Horta Escolar foi divulgado para a comunidade acadêmica via cartazes 

e redes sociais convidando outros estudantes, não pertencentes ao grupo PET Agrono-

mia, para participar e compartilhar experiências, auxiliando na construção do conheci-

mento dos envolvidos.

Para a elaboração deste trabalho foram escolhidas as Escolas do Bairro Areal e do 

Bairro Sítio Floresta nas quais foram possíveis desenvolver mais atividades. Antes do 

início das intervenções, foram realizadas reuniões, entre os envolvidos para a elabora-

ção e planejamento das atividades a serem aplicadas na instituição.



441

As intervenções na escola do Bairro Areal foram realizadas no período de setembro 

de 2016 a setembro de 2017, e na escola do Bairro Sítio Floresta foram realizadas no pe-

ríodo de junho de 2017 a setembro de 2017, efetivando-se a melhoria do espaço físico da 

área destinada a implantação da horta, elaboração e implantação da horta escolar. Os 

canteiros da horta na escola do Bairro Areal foram elaborados com auxílio de garrafas 

pets, envolvendo no projeto a utilização de matérias recicláveis obtidos no centro de re-

ciclagem da Universidade Federal de Pelotas, com intuito de estimular os alunos no uso 

consciente de materiais. Na escola do Bairro Sítio Floresta as condições eram adversas 

à implantação de canteiros terrestres então foram construídas hortas verticais com ma-

teriais recicláveis obtidos no centro de reciclagem da Universidade Federal de Pelotas 

e pelos alunos. No primeiro encontro com os alunos que iriam participar do projeto, foi 

feita uma exposição oral apresentando a proposta de trabalho, de forma a incentivar os 

alunos a exporem suas opiniões e anseios em relação ao projeto.

A partir de então, as intervenções realizadas já envolveram diretamente atividades 

práticas com os participantes do projeto. Estas atividades envolveram: limpeza da área 

física através de roçada e capina; elaboração dos canteiros; semeadura de sementes 

hortícolas (aromáticas e ornamentais); plantio de mudas hortícolas e irrigação e manu-

tenção dos canteiros.

3. RESULTADOS

As atividades desenvolvidas nas escolas envolveram aspectos de conhecimento 

técnico, educação ambiental e de integração entre universidade e sociedade. Os de-

senvolvimentos das intervenções, em conjunto com os alunos e professores da escola, 

até o momento resultaram no início do processo de revitalização paisagística das áreas 

das escolas dos Bairros Areal e Sítio Floresta destinadas a implantação das hortas, com 

a semeadura de diversas espécies de importância hortícola, entre elas destacando-se 

alface, repolho, beterraba, couve e temperos verdes.

Na primeira intervenção, nas escolas do Bairro Areal e Sítio Floresta, os petianos fi-

zeram uma apresentação, com auxílio de projetor multimídia e computador portátil, sobre 

a Universidade, o curso de Agronomia, as áreas de atuação e a importância da profissão. 

Além disso, foi feita uma apresentação sobre as atividades que seriam desenvolvidas no 

interior da escola e a solicitação da participação e envolvimento de todos.

Na segunda intervenção na escola do Bairro Areal, foi realizada a limpeza da área 

de implantação da horta. Na escola do Bairro Sitio Floresta foi quantificado o espaço que 



442

teríamos para a implantação da horta vertical. Na terceira intervenção, foram feitas as 

montagens dos canteiros com auxílio de garrafas pets. Após os alunos realizaram, com 

o auxílio dos membros do grupo, a semeadura de sementes das espécies hortícolas e 

aromáticas. Foram apresentados os principais objetivos, características e práticas que 

os estudantes da instituição devem ter com a manutenção da horta, destacando-se 

aspectos como frequência da rega, manutenção dos canteiros e época de colheita das 

hortaliças. Todas as atividades foram acompanhadas por membros do grupo PET Agro-

nomia, os responsáveis pela realização do projeto Horta Escolar.

A próxima atividade planejada a ser executada na escola é a instalação de uma 

composteira de resíduos orgânicos, onde serão depositados os resíduos orgânicos ge-

rados pelas escolas. Esta próxima etapa visará auxiliar na reciclagem e destino correto 

destes resíduos, que serão utilizados como adubo orgânico na adubação das hortas, 

tanto as localizadas no chão quanto as suspensas. 

Os principais resultados observados, com o desenvolvimento das atividades pro-

postas, estão relacionados à integração de todos os participantes do projeto; a de-

monstração por parte da direção da escola, de alguns professores e dos alunos, com 

grande interesse e disposição. Um ponto fundamental ao andamento do projeto foi a 

participação significativa dos alunos, com afinco e ansiosos por novos conhecimentos. 

Vale destacar que com o início do projeto notou-se uma conscientização ambiental dos 

alunos e cuidado com o ambiente escolar, sendo responsabilidade dos mesmos o seu 

cuidado e manutenção. O efeito deste aprendizado é o comprometimento das crianças, 

adquirindo uma responsabilidade social e ambiental, importante para a formação de 

adultos mais comprometidos com a sociedade.

O Projeto Horta Escolar encontra-se em desenvolvimento e ainda serão realizadas 

mais intervenções nas escolas por tempo indeterminado.

4. AVALIAÇÃO

Diante das atividades realizadas na Escola Estadual de Ensino Fundamental Lélia 

Romaneli e na Escola Municipal de Ensino Fundamento Independência podemos con-

cluir que o desenvolvimento do projeto possibilitou uma excelente interação entre o Gru-

po PET Agronomia com as instituições criando um espaço de compartilhamento e for-

mação de conhecimentos, engrandecendo todos os participantes envolvidos no projeto. 

Ficou evidente que após este tempo de atividade, os alunos obtiveram uma consciência 
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ambiental e social, adquirindo conhecimentos sobre a produção de alimentos seguros 

em pequenos espaços, utilização de materiais recicláveis, e manutenção de espaços 

públicos. Além disso o projeto possibilita a prática dos conhecimentos adquiridos na 

faculdade pelos alunos da Universidade Federal de Pelotas.

Com a continuidade do projeto será possível ampliar as atividades e envolver mais 

áreas de conhecimento a fim de contribuir mais para a melhoria da qualidade do am-

biente escolar e da qualidade de vida dos usuários deste espaço, promovendo uma 

integração fundamental da Universidade com a comunidade. Além disso, servirá para 

atuar na consolidação do grupo PET Agronomia no papel de difusor de conhecimento 

para a comunidade escolar, visando, no futuro, a consolidação e ampliação do projeto.
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HIGIENIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E PESQUISA
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1. APRESENTAÇÃO

O Projeto “Acervo do Colégio Pelotense: Higienização, Organização e Pesquisa” 

tem como foco a aplicação ao acervo do Colégio Pelotense de técnicas e práticas 

de conservação de acervos, tais como sua higienização, organização, digitalização e 

armazenamento. Pretende-se disponibilizar estas documentações de maneira mais 

acessível, potencializando interesses de pesquisa nesta instituição. Ao longo de 115 

anos de atividades, este estabelecimento de ensino teve grande influência na educação, 

cultura e sociedades pelotenses.  Tal relevância acarretou na formação do Museu - Sala 

Luiz Curi Hallal, inaugurada no ano de 2005, e que atualmente integra-se ao Sistema 

Municipal de Museus, sendo referência para o estudo da História da Educação em 

Pelotas.

A proposição de tal projeto veio somar à preocupações com a manutenção des-

te acervo para a comunidade escolar do Colégio Pelotense, amenizando o problema 

abordado pela autora Giana Amaral (AMARAL, 2014, p.80), quanto a carência de pro-

fissionais habilitados a atuar no museu. De certa forma, o projeto conseguiu preencher 

esta lacuna disponibilizando apoio teórico e prático a fim de auxiliar na salvaguarda da 

trajetória do colégio municipal pelotense, estreitando os laços entre a universidade e a 

comunidade escolar, procurando estimular a valorização do patrimônio documental e da 

história desta instituição.

O projeto oportuniza aos graduandos do curso de História da Universidade Federal 

de Pelotas experiência ao trabalhar com acervos, enfoque de nosso bacharelado em 

história. Tendo em vista que a proposta é de caráter interdisciplinar e busca inter-rela-

cionar-se com cursos de diversas áreas tais como História, Museologia, Conservação e 

Restauro, Geografia, Matemática dentre inúmeras outras áreas, buscando a construção 

do conhecimento, buscando as raízes educacionais da comunidade pelotense.
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2. DESENVOLVIMENTO

O programa teve seu início em 01 junho de 2017, entretanto, somente no dia 23 de 

junho iniciaram-se as atividades locais da bolsista em virtude de aguardar um espaço 

que seria fornecido pelo Colégio Municipal Pelotense para iniciar as práticas. Enquanto 

isso, a bolsista tinha a responsabilidade de efetuar leituras e comparecer em reuniões 

para orientação, tirando possíveis dúvidas para em seguida dar inicio as práticas. As 

tarefas que carecem ser desempenhadas pela bolsista são: higienização, organização 

e classificação do acervo documental. Além de participar em organizações de cursos 

que motivem pesquisas a partir do arquivo ordenado, promovendo exposição do acervo. 

A bolsista, além de auxiliar pesquisadores no ambiente, terá a possibilidade de produzir 

a própria pesquisa no acervo. O cumprimento total das ocupações será de 20 horas 

semanais, nas quais contará com orientações do professor orientador e análise do 

andamento do projeto e no desenlace terá de entregar um relatório final sobre suas 

atividades no projeto.

3. RESULTADOS

Temos que ter em vista que o projeto encontra-se em sua fase inicial, entretanto, 

em pouco tempo alcançou resultados relevantes. A primeira ação a ser concluída 

transcorreu na higienização de uma série de banners produzidos pela escola, tarefa 

demandada pelo coordenador do Museu, Professor João Nei Pereira das Neves, visto 

que muitos se encontravam em processo de deterioração, por estarem anteriormente 

armazenados em ambiente de muita umidade. Tal ação contribuiu também para a 

melhoria na ocupação do espaço. Desta forma, a ordenação consistiu na higienização, 

classificação, digitalização e envelopamento. Estes banners ficaram classificados 

por “assuntos” com fim de facilitar futuras pesquisas. Foi elaborada por intermédio da 

bolsista uma ficha inicial de organização viabilizando o acesso a informações. 

Fundo: Colégio Municipal Pelotense
Espécie: Banners
Assunto: 100 anos - Colégio Pelotense
Conteúdo: Time dos Professores
OAH: Tamires F. Soares
Data: 27 de junho de 2017

Modelo de Ficha de Organização dos Banners
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Essas fichas devem auxiliar para a localização dos banners, através de um docu-

mento produzido no Microsoft Word, que possui o detalhamento dos materiais. Foram 

digitalizadas e anexadas fotografias para maior durabilidade do documento. Os assuntos 

ficaram separados de tal forma:

• 100 anos do colégio Municipal Pelotense

• Museu do Colégio Municipal Pelotense

• Associação de professores e funcionários

• Projetos

Além disso, o projeto veio se destacando na questão de cooperar com as práticas 

escolares dos educandos, particularmente os do Curso Normal (formação de professo-

res para séries iniciais). Alguns professores da instituição direcionam seus alunos para a 

sala de pesquisa do museu, oportunizando desfrutar do contato com o acervo.  Parale-

lamente, a equipe contribuiu para a realização de eventos na escola, em especial a “11° 

Primavera dos museus - Museus e suas Memórias” ocorrida na semana do dia 25 de 

setembro. Neste, a equipe do projeto contribuiu para a organização do evento simulta-

neamente com o coordenador do museu, Professor João Nei Pereira das Neves e com 

a Mestranda em matemática pela UFPel, Mélany dos Santos Mello, que participa no 

momento como voluntária e pesquisadora na instituição.

Tendo em vista o grande volume de documentações que a escola veio gerando ao 

longo dos anos, o projeto ainda terá um substancial período de desenvolvimento. O ar-

ranjo do trabalho vem sendo feito por “assuntos”, ou seja, de acordo com a natureza das 

informações apresentadas no arquivo. Portanto, definiu-se trabalhar com o Grêmio Estu-

dantil da Escola, que vem se destacando no decorrer destes anos. Perante uma análise 

prévia foram encontrados variados tipos de documentos, como fichas de atletas com 

nome dos alunos que participavam dos esportes da escola e da banda, regulamentos do 

grêmio, dados de participação de professores atuando juntamente ao grêmio estudantil, 

dentre outros. Por outro lado, foi possível perceber a massa de atividades desempenha-

das pelo Grêmio, desde atuações como organização de eventos e até mesmo atividades 

como setor informativo e administrativo. Conforme a separação total destes documentos 

que correspondem ao Grêmio, iniciaremos as técnicas de higienização, organização, 

digitalização e armazenamento. 

Assim sendo, diversas questões referidas no item 1 (apresentação), já tiveram as 

atividades iniciadas no decurso destes meses, tais como como a tentativa em disponibili-
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zar os documentos de modo mais acessível,  levando pesquisadores a se interessarem 

pelo ambiente de pesquisa. Tal aspecto se acentua com a presença da Mestranda de 

Matemática e também de duas graduandas de licenciatura em História, que desenvol-

vem suas pesquisas na instituição. Em meio disso, destaca-se outro tópico abordado 

pelo programa que é a interdisciplinaridade, aprimoramento de técnicas de pesquisas 

e o envolvimento com os alunos e funcionários da escola na propagação dos eventos. 

Acredito que isso já tenha sido uma grande vitória do projeto, que vem se revigorando 

e contribuindo para o desenvolvimento dos alunos.

4. AVALIAÇÃO

Diante disso, o projeto advém favorecendo intensamente o âmbito de extensão 

universitária mediante aos procedimentos de arranjo, viabilizando maior prontidão no 

momento da pesquisa.  Inclusive, outro aspecto que é digno de realce é a atenção que 

o programa apresentou em relação a, preservação de documentações atuais como os 

banners. Em síntese, efetuou-se a prestação de atividades na guarda preventiva bus-

cando evitar futuras perdas do material. Conforme Coradi: 

“A Conservação Preventiva tem a finalidade de preservar, resguardar 

e difundir a memória coletiva, e sua meta principal da é o estudo e o 

controle das principais fontes de degradação do papel. Todas aquelas 

medidas e ações que tenham como objetivo evitar e minimizar futuras 

deteriorações ou perdas. O objetivo da conservação preventiva é de-

senvolver ações de prevenção contra possíveis danos aos livros, além 

de conscientizar quanto ao correto manuseio e utilização destes. O 

programa de preservação e conservação destaca a importância de 

‘conservar para não restaurar’, poupando o acervo de intervenções 

custosas e exaustivas. (CORADI; STEINDEL, 2008, p. 356).” 

Ressalte-se a importância em articular em eventos as atividades realizadas, que 

resultam em trocas de experiências entre a escola e a universidade, proporcionando 

um maior envolvimento da comunidade escolar com os acervos e memórias de sua 

respectiva instituição, atribuindo a estes traços de pertencimento e valorização do am-

biente escolar. 
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1. APRESENTAÇÃO

 Este trabalho tem como objetivo apresentar o projeto Novos Caminhos e descrever 

sobre a importância que tem para formação acadêmica por meio de relato da minha 

experiência como professora-aprendiz.

O Novos Caminhos é um projeto de extensão criado em 2007 e atende jovens e 

adultos com Síndrome de Down e Deficiência Intelectual. O objetivo do projeto é pro-

mover a qualidade de vida destes jovens através da inserção em práticas de leitura e 

escrita, auxiliando não só em seu desenvolvimento intelectual como pessoal e, assim, 

promovendo a autonomia dos alunos.

O trabalho desenvolvido pelos acadêmicos (bolsistas e voluntários), a maioria gra-

duandos do curso de licenciatura em Pedagogia, é o de planejar e executar sequências 

didáticas que consigam atender às necessidades dos alunos colocando em prática as 

teorias estudadas durante a graduação. Estas aulas ocorrem nas segundas, quartas 

e sextas-feiras das oito horas e trinta minutos até onze horas e trinta minutos, sendo 

os encontros de sexta compartilhados com o Teatro em que os alunos aprendem a se 

expressarem sob a supervisão de um professor. Além do Teatro, o projeto também já 

teve propostas interdisciplinares com a Música e as Artes.

Nas quartas-feiras, no final da tarde, é realizada a reunião pedagógica cujo objeti-

vo é acompanhar e auxiliar o trabalho dos professores-aprendizes. Nesses momentos, 

a coordenadora e a psicopedagoga dirigem a discussão, orientam e ajudam a organi-

zar o planejamento semanal, com a participação efetiva dos professores-aprendizes. 

Nessa ocasião é que podemos compartilhar experiências, saberes e relatos. O projeto 

se constitui em importante ferramenta para o desenvolvimento dos professores- apren-

dizes, pois é uma oportunidade de aliar a teoria com a prática. Além disso, a experiên-

cia de trabalhar com jovens com necessidades específicas enriquece e oportuniza ao 

graduando refletir sobre a sua prática docente.

Além das reuniões pedagógicas para pensar estratégias de ensino, uma parte das 

alunas participa do Núcleo de Estudos, Pesquisa e Extensão em Inclusão (NEPEIN), 
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que tem como foco estudos na área da inclusão. Através das pesquisas realizadas neste 

núcleo é que devolvemos para a comunidade o que é desenvolvido no projeto com apre-

sentações de trabalhos em eventos, palestras e mini-cursos. 

2. DESENVOLVIMENTO

O projeto é constituído por duas turmas: a do nível Avançado, em que os alunos 

já estão alfabetizados, e a do nível de Alfabetização, cujos alunos estão aprendendo a 

desenvolver a leitura e a escrita. Meu trabalho é desenvolvido na turma de alfabetização.

 Como professora-aprendiz, dedico-me a identificar as fases de desenvolvimento 

(Piaget, 1971) dos alunos e elaborar uma aula que atenda às suas necessidades de 

leitura e escrita, bem como motive os alunos na busca pela realização pessoal. As es-

tratégias utilizadas para despertar o interesse dos alunos são variadas, mas procuramos 

sempre atividades que serão úteis diariamente, atribuindo, assim, função social à escrita 

para que eles sintam o progresso no seu dia a dia.

As aulas ocorrem na Faculdade de Educação (FaE) e existem vários materiais de 

apoio disponibilizados  pelo projeto para auxiliar o trabalho dos professores aprendizes. 

Pelo fato de alguns alunos ainda precisarem do concreto para realizar algumas ativida-

des utilizamos nas aulas materiais como, por exemplo: material dourado, ábaco, letras 

em E.V.A., jogos, blocos lógicos e etc.

Além do suporte com materiais disponíveis para as aulas, contamos com orientação 

na reunião pedagógica e estudos de aprimoramento no Núcleo (NEPEIN).

3. RESULTADOS 

 Conheci o trabalho desenvolvido no projeto através de relatos de colegas que atu-

avam no mesmo. Ao assistir uma aula, percebi a importância do que era desenvolvido ali 

para a formação acadêmica dos estudantes do curso de Pedagogia. Nas salas de aula 

de ensino regular e em pesquisas que o Grupo NEPEIN vem investindo, ouvimos muito o 

discurso de que a inclusão não é possível por falta de prática, pelo fato de os professores 

não saberem como atender esses alunos. Atuando no projeto, constatei a importância 

dessa prática para estar preparada para as diferenças que serão encontradas nas salas 

de aula.
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Após um ano como professora-aprendiz, pude identificar os benefícios do projeto 

na minha formação, não só profissional como pessoal. Pude notar a facilidade com 

que os temas trabalhados durante o curso de graduação se adequavam à elaboração 

das minhas aulas e contribuíam para que eu pudesse internalizar (Vygotsky, 1998) os 

conteúdos estudados nas aulas da licenciatura em Pedagogia. Do mesmo modo, a 

experiência no projeto possibilitou ter suporte para contribuir nos debates das aulas 

da Pedagogia com exemplos do que acontece na minha prática no Projeto. A troca de 

conhecimentos entre a teoria do curso de graduação e a prática no projeto é imensa 

e possibilita a mim, e acredito aos demais professores-aprendizes, uma melhor com-

preensão do que é ser professor e como tornar possível a inclusão em nossas práticas 

docentes.

4. AVALIAÇÃO

Com essa experiência pude perceber e avaliar a importância do projeto para o 

curso de licenciatura em Pedagogia e o quanto ele contribui para uma formação ampla 

dos graduandos. Participar de projetos de extensão possibilita a nós, alunos, ampliar 

nossos horizontes e ver as coisas de uma forma diferente da que estamos acostumados 

em sala de aula. Como futura professora, atuar no projeto causou um impacto positivo 

sobre minhas ações diárias e que me levam sempre a refletir sobre se estou sendo 

inclusiva e o quanto ainda preciso aprender para poder, de fato, atender a todos. 

Porém, não encaro mais isso como um obstáculo e sim como um desafio. Acredito 

que todos acadêmicos de licenciatura que pretendem estar dentro de uma sala de aula 

precisam passar por experiências extra-classes, especialmente em projetos de exten-

são, para que possam refletir sobre seu papel social como educadores. 

No projeto aprendemos a utilizar grandes autores estudados no curso de Peda-

gogia e que não devem se perder apenas em estudos para atingir a média do curso. 

Partindo do que os alunos já sabem e trazendo fatos relacionados ao seu dia a dia para 

trabalhar em sala de aula, utilizamos os conhecimentos passados por FREIRE (1996) 

acreditando que o aluno não é um “depósito” e que não somos os únicos detentores do 

conhecimento. Só conseguimos identificar o nível de desenvolvimento dos alunos atra-

vés dos estudos de PIAGET (1971), o que nos permite defender que todos são capazes, 

apenas possuem um tempo diferente de aprendizagem e, do mesmo modo, nos ajuda a 

fazer a quebra de pré-conceitos e preconceitos em relação à capacidades das pessoas 
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com deficiência intelectual, levando-os a  compreender que existem vários fatores que 

podem interferir neste desenvolvimento. 

Com nossas aulas em que os alunos que “sabem mais” ajudam os que “sabem 

menos” trabalhamos a interação social com VYGOTSKY (1998). Enfim, vários con-

teúdos e princípios estudados no curso de Pedagogia ganham força com as práticas 

exercidas no projeto. O Novos Caminhos possibilita a todos que participam uma autor-

reflexão sobre suas práticas docentes.
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1. APRESENTAÇÃO

Este trabalho tem por finalidade retratar o projeto de extensão “Avaliação e intervenção 

em crianças com histórico de fracasso escolar, desenvolvido no curso de Psicologia da 

Universidade Federal de Pelotas”. O projeto tem como objetivo a avaliação e intervenção 

de crianças com histórico de fracasso escolar. 

Tal projeto tem a proposta de prestar serviços, atender a demanda da comunidade 

escolar, proporcionar atividade complementar aos acadêmicos e integrar ensino, exten-

são e pesquisa. Faz-se, portanto, de extrema importância para a trajetória acadêmica, 

pois permite a prática do futuro profissional de Psicologia diretamente com a comunida-

de. 

A teoria que o embasa é a psicologia Histórico-Cultural, principalmente nas ideias 

de Vygotsky e Elkonin. Como ideia principal, desta teoria, encontra-se a premissa de 

que o, conforme Vygotsky (2000) apud Santos; Leonardo (2014), psiquismo humano se 

estrutura por meio do desenvolvimento histórico e cultural da humanidade, efetivado por 

meio das relações sociais. Esta afirmação produz modificações na concepção ortodoxa 

de psicologia ancorada no estímulo-resposta.

Carneiro (2006) expõe que não é possível a separação do biológico do cultural. 

Desde nosso nascimento, somos atravessados pelos aspectos culturais de nossa socie-

dade, se fazendo presente na constituição de nossa subjetividade. 

O caráter biológico, para Vygotsky, então passa a não ser visto somente como base, 

mas em coexistência com as relações sociais do indivíduo. Por meio de tais interações a 

criança aprende e se desenvolve. Portanto é importante garantir que a criança tenha as 

condições necessárias, tanto biológicas como sociais, para tal desenvolvimento (SAN-

TOS; LEONARDO, 2014). 
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As relações do indivíduo no meio social não acontecem de maneira direta. Ela se 

dá indiretamente por intermédio de instrumentos e sistemas de signos. Vygotsky (1995) 

ainda fala sobre o conceito de NDR (Nível de desenvolvimento real), que se caracteriza 

pelo que o indivíduo já sabe e ZDP (Zona de desenvolvimento proximal) que é o nível 

que ela pode chegar por meio de mediações. Estas mediações se caracterizam por 

embates, troca de ideias, compartilhamento de ponto de vista diferentes, partindo do 

sujeito de maior domínio para o sujeito de menor domínio em relação ao assunto discu-

tido. Podemos dizer então que a ZDP é um campo de possibilidades, e para Vygotsky 

(1995) só há aprendizagem quando se efetiva na mesma.

O jogo é outro tema abordado pela teoria Histórico-cultural Segundo Vygotsky 

(2008) é por meio da brincadeira que a criança pré- escolar demonstra estar acima da 

média de sua idade e de seu comportamento cotidiano. Na brincadeira ela desenvolve 

o cognitivo e o emocional, criando Zonas de desenvolvimento proximal, assim desen-

volvendo funções psicológicas superiores como atenção, memória, concentração e or-

ganização, dentre outras funções envolvidas na aprendizagem do indivíduo. A interven-

ção adota o jogo para realizar a mediação entre aprendizagem e desenvolvimento de 

crianças com dificuldades na aprendizagem no ensino fundamental (PINHEIRO, 2014).

2. DESENVOLVIMENTO

O projeto se constitui em práticas de ensino, extensão e pesquisa. Começando 

no ensino, é oferecida a disciplina optativa e o projeto de ensino ambos com foco 

na Psicologia Histórico-Cultural. Neles, são oferecidas as bases teóricas que serão 

utilizadas durante todo o projeto, por meio de aulas expositivas, leituras e discussões. 

Por ser uma disciplina optativa e projeto, se consituem por alunos de diversos semestres 

do curso, o qual optam por seguir ou não no projeto de extensão.

Dando continuidade a proposta, acontece a extensão onde a intervenção é efetiva-

da. Realiza-se atendimentos a crianças encaminhadas ao Núcleo de Neurodesenvolvi-

mento da UFPel que apresentam queixas relacionadas a problemas de aprendizagem. 

A intervenção se divide em três etapas. A primeira delas consiste em uma avalia-

ção inicial do caso. Utiliza-se como instrumento uma entrevista semi-estruturada, reali-

zada com a família ou responsável e a professora e também o uso mediado do Teste de 

Desempenho Escolar (TDE). Além deste, é utilizado, caso necessário, o teste psicológi-

co HTP (House, Tree, Person) para auxiliar no entendimento do emocional da criança. 
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Na segunda etapa a intervenção propriamente dita, se utilizam jogos como memória, 

cara a cara e damas. Na terceira etapa, ocorre uma reavaliação do processo juntamente 

com os responsáveis e a professora, ocorrendo também a re-aplicação mediada das 

questões que o aluno/a errou ou respondeu com apoio do TDE. Por fim, os achados da 

intervenção são analisados microgenéticamente e publicados.

O projeto acontece desde 2015. Sua intervenção caracteriza-se por encontros se-

manais, com duração de aproximadamente cinquenta minutos em salas do Núcleo de 

Neurodesenvolvimento da Faculdade de Medicina. A intervenção acontece em aproxi-

madamente dois semestres letivos. Todos os encontros são gravados para futuramente 

serem degravados para análise. 

3. RESULTADOS 

Os resultados apresentados a seguir referem-se às características sóciodemográficas 

(idade, sexo e nível sócio-econômico) e escolaridade (série, repetência e queixa).

Até o presente momento o projeto atendeu 16 crianças: 12,5% (2) são meninas e 

87,5% (14) são meninos, com idade entre 7 e 12 anos. Quanto ao nível econômico das 

crianças, obteve-se o dado de 25% (4) com renda familiar entre 1 e 3 salários mínimos e 

75% (12) de dados ausentes.

No que se refere a escolaridade constata-se 75% (12) estão no terceiro ano, 12,5% 

(2) estão no quarto ano, 6,25% (1) está no segundo ano e 6,25% (1) está no quinto. Quan-

to a repetência das crianças 62% (10) repetiu pelo menos uma vez na escola, 12,5% (2) 

não repetiram e 25% (4) dos dados estão ausentes. Quanto a queixa escolar de uma 

maneira geral, são problemas na aprendizagem e no comportamento sendo a culpa do 

aluno e da família o não aprender.

4. AVALIAÇÃO

A avaliação do projeto deve ser realizada, no mínimo, levando em consideração a 

comunidade os acadêmicos que o realizam e os achados.

O serviço prestado pelo projeto é de grande importância para a comunidade uma 

vez que existe defasagem entre a demanda e o oferecimento. Ressalta-se, também que 

o projeto ancora-se na Psicologia Histórico-cultural, não se tendo conhecimento de ou-

tros serviços que utilizem a mesma base teórica. 
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Os achados indicam que os sujeitos atendidos no projeto são, em sua maioria me-

ninos, com idade entre 7 e 12 anos e com renda ecônomica baixa. A maioria cursa o 

terceiro ano do ensino fundamental, tem repetência e a queixa  focada no aluno e na 

família. Compreende-se que vivemos em uma sociedade marcada por acentuadas dis-

crepâncias de classe e que, de uma maneira geral, impossibilita o acesso ao ensino de 

qualidade e a assistência que o indivíduo necessita para desenvolver-se (LEAL; SOUZA 

2014). O fracasso escolar não deve ser olhado somente pelo foco do aluno e de sua fa-

mília, mas como uma produção histórica e cultural sendo multideterminado (PINHEIRO, 

2014).

Os achados tem demonstrado que a avaliação e intervenção realizada por meio de 

jogos com base na perspectiva histórico-cultural tem obtido bons resultados no âmbito 

da aprendizagem e do desenvolvimento dos alunos com histórico de fracasso escolar. 

Todos aprenderam e/ou avançaram no domínio da leitura, da escrita e do cálculo, portan-

to desenvolveram-se. Assim, poderíamos dizer que todo o indivíduo, inclusive o estudan-

te com história de fracasso escolar, é um ser em desenvolvimento, criativo, portanto em 

constante mudança, que pode encontrar caminhos para modificar sua história. 

Aos acadêmicos o projeto reserva a possibilidade de realização de atividades com-

plementares e a oportunidade de experiênciar e enriquecer seu conhecimento e manejos 

a serviço da comunidade. Até o presente momento foram realizadas muitas produções 

científicas, não só no âmbito interno da UFPel, mas também em nível nacional e interna-

cional. Portanto o projeto é uma experiência importantíssima para trajetória acadêmica 

porque une ensino, extensão e pesquisa. 
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1. APRESENTAÇÃO

A tutoria faz parte do programa de extensão “Relação médico-paciente em estu-

dantes de medicina”. Este projeto consiste em um modelo de tutoria  entre iguais, nos 

quais semestralmente alunos que já haviam cursado a disciplina de Psicologia Médica 

II da faculdade de medicina desejam se tornar monitores, e para isso, fazem uma prova 

de seleção. A tutoria tem duração de um ano, no qual o tutor é encarregado, sozinho 

ou na companhia de outro monitor, de um grupo de três monitorados por semestre, to-

talizando dois grupos. Há um encontro semanal em data pré-estabelecida do professor 

coordenador do projeto com os monitores, para que se debata livremente questões a 

partir da leitura de seus relatórios baseados na monitoria realizada.

Os grupos de monitoria realizam o atendimento semanal de pacientes do hospital 

universitário da Universidade Federal de Pelotas com a realização de uma anamnese 

feita por um dos monitorados. Sendo assim o contato entre o acadêmico e o paciente é 

a base fundamental do projeto tornando as discussões parte do processo de aprendi-

zagem das técnicas de entrevista e da relação que se cria.

Os relatórios finais da atividade foram feitos após o período de um ano de moni-

toria, nos quais os monitores fizeram uma análise geral: aspectos positivos, negativos, 

o crescimento e a aprendizagem que obtiveram e consideram relevantes durante o 

período que passaram no exercício dessa atividade extracurricular. A partir desses re-

latórios foram destacadas as principais dificuldades, facilidades e detalhes importantes 

que surgiam, a fim de analisar os pontos mais relevantes.
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2. DESENVOLVIMENTO

Para a realização desde trabalho foram lidos e analisados 127 relatórios finais dos 

tutores do período de 2010 até 2016 para analisar e através da sua análise, destacamos 

os pontos chaves mais importantes e em grupo levantamos as hipósteses.

3. RESULTADOS

Na Universidade Federal de Pelotas, o projeto de “Relação médico-paciente em es-

tudantes de medicina” tem como objetivo melhorar o conhecimento e entender a relação 

médico paciente. Entretanto, não só os alunos da semiologia crescem com essa ativi-

dade, mas também os monitores que acompanham a evolução dos alunos do terceiro 

semestre da faculdade. O curso de medicina da Universidade Federal de Pelotas preo-

cupa-se com a formação humanística do médico, colocando o paciente como um todo 

e não apenas como uma doença, ensinando aos alunos a enxergarem que a relação 

médico-paciente não necessita ser apenas técnica, e que esta relação tem uma impor-

tância fundamental no tratamento proposto, além de ter impacto na adesão do paciente 

ao tratamento.

Tendo em vista o exposto acima, a análise prática de como essa visão humanista é 

importante colocada por um dos monitores, em que a individualização, não só do pacien-

te, mas de cada aluno como si próprio, favorece uma adesão à empatia, em que o aluno 

consegue entender não só o funcionamento e a relevância desse atendimento individual, 

mas também a passar adiante o que recebeu, a conseguir transmitir ao paciente uma 

compaixão e uma visualização dele como um todo, como a pessoa, assim como o aluno 

recebeu dos professores, que auxiliaram a pessoa, e não o trataram como mais um nú-

mero em meio a tantos outros alunos.

Portanto, após análise completa dos relatórios finais dos monitores da atividade, 

desde 2010 até 2016, podemos referir questões relevantes para o andamento da ati-

vidade. Inicialmente, foi notado que houve um amadurecimento do aluno tutor ao que 

se refere ao comportamento como estudante de medicina, pois aprendeu a lidar com 

conflitos, sendo estes com os monitorados, com o paciente ou mesmo internos, sobre 

a insegurança em não saber o suficiente para auxiliar alguém mais inexperiente e que 

busca conhecimento.
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A insegurança para assumir a responsabilidade médica ao final da faculdade, bem 

como a sensação de pouco conhecimento foi uma angústia geral, que apresenta ser 

normal e embora nem todos consigam reconhecer isso, os encontros com os profes-

sores da psicologia médica para discussão de caso diminuíam esse sentimento, res-

pondiam os questionamentos que os monitorados estavam vivenciando e orientava os 

tutores a superar os desafios.

Em um primeiro momento, a melhora da técnica semiológica foi uma das questões 

levantadas durante a produção do trabalho. O aprimoramento da parte técnica de uma 

anamnese, através de um exame físico completo, por parte de um aluno de terceiro 

semestre, que está iniciando o contato com o paciente, é notório. A falta de manejo é 

algo que impede incialmente o primeiro contato médico-paciente com a dúvida de que 

não será possível realizar o exame físico adequado sem o conhecimento teórico em clí-

nica médica. Isso foi uma queixa encontrada nos monitorados, mas que ao passar dos 

encontros com os monitores foram melhorando suas habilidades, da mesma forma que 

os monitores, através da arte de ensinar, conseguiram aprimorar e, o mais importante, 

corrigir erros que se enraizaram e se repetem.

Ao se ver na versão do aluno mais novo, em termos de grade curricular, notava-se 

uma grande semelhança entre os anseios de contato com o paciente que o monitor ti-

vera na sua época de estudo prático da anamnese. Sendo assim, conseguimos através 

da leitura de relatórios observar a visão do monitor no aprimoramento dos monitorados 

sobre a prática do exame físico e ainda, sendo o mais relevante para a discussão, 

analisar o aprimoramento do monitor na prática, considerando a monitoria como uma 

revisão importante dos conceitos e técnicas semiológicas.

Diversas análises foram realizadas ao longo do estudo, sendo o foco principal o 

aluno tutor na função de monitor. Dessa forma veio à tona uma questão relevante que 

nos cercou no andamento do processo: a insegurança inicial do aluno como tutor, foi 

algo em que nos baseamos na análise dos relatórios finais. A diferença acentuada em 

que os monitores demonstravam mais segurança em ensinar e não serem julgados era 

maior no segundo grupo que davam monitoria. Já no primeiro o medo era aparente.

Dessa forma, observamos a cobrança interna de um aluno que assume a função 

de tutor, alguém que sente a responsabilidade de ensinar e que será a base de consulta 

dos novos acadêmicos que estão sob a sua supervisão. O olhar de quem espera mais 

e que exige respostas certas do monitor, visão da verdade absoluta. Entretanto, isso é 

impossível, o fato de não ser onisciente faz parte de todos os seres humanos e o co-

nhecimento é adquirido através de muito estudo e dedicação. Por isso a cobrança como 
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forma de proteção faz parte da reação inicial do tutor, que apenas depois de certo tempo 

perde a real intenção de ser perfeito, larga as amarras da certeza absoluta e aventura-se 

no desconhecido. No primeiro grupo prevaleceu o receio de apontar erros e confrontar 

ideias, em contrapartida, no segundo grupo já havia liberdade par admitir coisas que não 

se sabia, tornando as reuniões mais dinâmicas e proveitosas.

O começo das monitorias é cercado de dúvidas e anseios, o que pode acontecer em 

uma anamnese é sempre algo novo, tanto pelo monitorado, quanto pelo monitor. Sendo 

assim, torna-se imprescindível a discussão de temas que afligem o monitor junto com o 

preceptor do projeto. Segundo diversos relatórios, a reunião de monitores com os profes-

sores coordenadores tornava a tarefa mais leve e fluía de forma homogênea. Os tutores 

conseguiam expressar suas angústias e dificuldades através da troca de experiências 

com os demais acadêmicos participantes.

A orientação do preceptor torna-se fundamental para guiar os pensamentos que se 

inundam de dúvidas de como proceder em situações de dificuldade. Desde lidar com 

pacientes com processos patológicos avançados que impediam uma abordagem mais 

efetiva, até alunos que não veem a função da tutoria com agrado e que negam a realiza-

ção das tarefas adequadamente.

A sensação de que a cada dia de encontro se aprende algo novo é o que move o 

tutor a prosseguir. Motivação através de trocas de experiências com pessoas diferen-

tes, de diversas ideologias e histórias. Isso traz para o tutor formas de saber lidar com 

as adversidades e unir o estudo teórico com a prática da anamnese. Esse é a maior 

realização dos tutores analisados através dos seus relatórios finais, a realização de um 

trabalho feito com muito empenho e ver o progresso dos alunos na parte estrutural de 

uma anamnese, na construção da relação médico-paciente, no trabalho em grupo com 

os colegas e, por fim, no aprendizado como ser humano.

A experiência que as tutorias de psicologia proporcionam ao estudante de medicina 

ultrapassam a margem das relações individuais e buscam internalizar um aprendizado 

que envolve diversas realidades, onde a relação médico-paciente é aprimorada e torna-

-se a cada novo encontro uma gratificação para o aluno-tutor e para os alunos sob sua 

supervisão.

Conforme dados coletados nos relatórios, o objetivo do projeto de extensão de “pro-

piciar a prática problematizadora da Relação Médico-Paciente em vários cenários de 

ensino-aprendizagem”, possui uma efetividade visível, onde os alunos tutores não são 

apenas usados para auxiliar os alunos do início do curso, confirmando o resultado po-

sitivo de aprendizado em diversos aspectos para estes, como já havia sido pensado 

quando a atividade foi projetada.
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4. AVALIAÇÃO

Por fim, é notável a satisfação dos monitores no progresso dos monitorados. As 

questões que envolvem a relação-médico paciente são amplas e precisam de auxílio 

para criar um vínculo da melhor forma possível. A função da tutoria é ser a alavanca de 

apoio para os jovens que iniciam sua jornada no hospital. Dessa forma, o tutor apresen-

ta-se como um aluno mais experiente que está cumprindo a função de um guia para 

que os alunos sigam e utilizem para superar seus medos e buscar o melhor aproveita-

mento da coleta de informações em uma anamnese.

Nos relatos dos antigos tutores se apresenta um vasto número de melhorias e 

aprendizados durante a atividade, importantes não só na sua carreira médica como na 

sua personalidade. Ao necessitarem passar por situações complicadas sendo aquela 

pessoa responsável pelo transcorrer sem problemas da situação, todos os alunos que 

passaram pela experiência de auxiliar alunos com menos experiência, referem que falta 

conhecimento técnico e teórico, assim como experiência, e que o auxílio dos profes-

sores responsáveis pela disciplina ao dialogar e trazer à tona essas dificuldades que 

todos possuem, é imprescindível para o crescimento em cada aspecto, e isto traduz o 

significado de “tutoria entre iguais” como propósito do projeto de extensão.
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1. APRESENTAÇÃO

O Regimento Geral da Universidade Federal de Pelotas define em seu Art.5º – “A 

missão da Universidade será cumprida mediante o desenvolvimento simultâneo e asso-

ciado das atividades de ensino, pesquisa e extensão” (UFPel, 1977).

De acordo com MOITA e ANDRADE (2009), se considerarmos apenas a relação 

dual entre o ensino e a extensão incorremos em uma formação que se preocupa com 

os problemas da sociedade contemporânea, mas carece da pesquisa, responsável pela 

produção do conhecimento científico. Por sua vez, se associados o ensino e a pesqui-

sa, se ganha terreno em frentes como a tecnologia, mas incorremos no risco de perder 

a compreensão ético-político-social conferida quando se pensa no destinatário final 

desse saber científico (a sociedade) e nesta proposta na mudança de atitudes em rela-

ção ao ensino. Por fim, quando a articulação entre extensão e pesquisa exclui o ensino, 

perde-se a dimensão formativa que dá sentido à universidade, a formação cidadã dos 

alunos envolvidos nesta ação.       

Desde junho de 2010, o curso de Graduação e o Programa de Pós-Graduação em 

Biotecnologia da Universidade Federal de Pelotas, unem acadêmicos, professores e 

técnicos administrativos no desenvolvimento de atividades de popularização da ciência, 

através do projeto Mural G-Biotec, a fim de integrar comunidade e meio acadêmico. 

Diante disso, ficou clara a necessidade de uma disciplina presente no currículo do 

curso de Bacharelado em Biotecnologia que permitisse maior contato entre os discen-

tes e a comunidade, e que adequasse o Curso a proposta prevista no Plano Nacional 

de Educação – PNE (BRASIL, 2001), que preconiza que 10% da carga horária dos 

cursos de graduação seja dedicada a atividades de extensão. A resolução caracteriza 

as atividades de extensão universitária como o processo educativo, cultural e científico 
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que articula o ensino e a pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação transfor-

madora entre universidade e sociedade, apresentando-se sob a forma de programas, 

projetos, cursos e eventos. Dessa forma, foram instituídas as disciplinas de Populariza-

ção da Ciência e Divulgação Científica: Extensão I e II. Para descrever a percepção de 

alunos quanto à importância da curricularização das atividades de extensão no curso de 

Biotecnologia, foi realizado o presente trabalho.

2. DESENVOLVIMENTO

A metodologia empregada é um relato qualitativo da percepção de discentes quanto 

ao planejamento e a condução das disciplinas e a contribuição dessas na vida acadêmica 

e profissional dos graduandos do curso de Bacharelado em Biotecnologia.

 As disciplinas de Popularização da Ciência e Divulgação Científica: Extensão I 

e II são componentes curriculares optativos, com carga horária total de 68 e 85 horas 

distribuídas em atividades teóricas e práticas tendo sido ofertadas pela primeira vez em 

2017/I e 2017/II, respectivamente. 

 Para avaliar a opinião de acadêmicos que concluíram a disciplina foi enviado um 

questionário via fanpage com as seguintes perguntas: Qual a sua opinião sobre a contri-

buição das atividades de extensão na sua vida acadêmica e/ou profissional? Quais eram 

as suas expectativas quanto a disciplina de popularização da ciência? Elas se concreti-

zaram? Justifique a sua resposta.

Obedecendo a critérios éticos, os sujeitos da pesquisa consentiram em participar 

voluntariamente da coleta de dados e sua identificação foi anônima sendo identificados 

apenas por A1 até An. Os resultados obtidos foram analisados e transcritos na íntegra.

3. RESULTADOS 

A disciplina de Popularização da Ciência veio como um grande diferencial das de-

mais, por fazer com que a extensão seja vista por diferentes ângulos. Para tanto foram 

desenvolvidos os seguintes temas: 

1. História da Universidade Brasileira: Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária, 

tema este abordado em palestra pelo Dr. Francisco E. Xavier, ex Pró-reitor de Extensão 
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e Cultura, e discussão de artigos e publicações do Fórum de Pró-reitores de extensão, 

quanto as concepções, tendências e legislação da extensão universitária. Os alunos 

desenvolveram uma linha do tempo da extensão na biotecnologia e na UFPel.

2. Procedimentos metodológicos, didáticos, técnico-científicos e etapas para a ela-

boração de atividades e projetos de extensão universitária. Além das atividades teóri-

cas, foi realizada uma aula na Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, em que os alunos 

puderam conhecer um pouco mais de perto os projetos que são realizados na Institui-

ção.

3. Museus e a popularização da ciência, nessa etapa os acadêmicos visitaram o 

Museu Carlos Ritter e participaram de uma roda de conversa com o ecólogo Gustavo 

Arruda e com o professor José Eduardo Figueiredo Dornelles (curador do Museu), os 

quais de forma informal e interativa relataram diferentes experiências, e demonstraram 

como fotografias e vídeos podem ser utilizados como ferramentas para aproximar os 

estudantes do Museu Carlos Ritter e de temas sobre a biodiversidade local.

4. Eventos de popularização da ciência, a transposição do conhecimento e a divul-

gação científica. Foram relatadas as atividades executadas durante a Operação Catiri-

na/MA do Projeto Rondon, desenvolvidas no município de São Benedito do Rio Preto 

(julho, 2010). Com base no edital do Projeto Rondon 2017, foi solicitada aos acadêmicos 

a elaboração de dois conjuntos de ações (A e B) a serem aplicadas nos municípios da 

região de abrangência da UFPel na Região Sul do RS, intitulada “ Operação Trilhas Far-

roupilha” com intuito de aproximar ainda mais a extensão dos alunos de graduação. Os 

discentes tiveram a oportunidade de avaliar o projeto dos colegas, utilizando a tabela de 

relevância das propostas.

5. Atividades de extensão: biotecnologia invade a escola, espaço ciência, desafio, 

atelier de ciências. 

Devido ao grande empenho por parte dos alunos na realização das atividades so-

licitadas, com a finalização dos projetos de modo muito pertinente e propostas ade-

quadas para execução, foi criada a segunda disciplina – Popularização da Ciência e 

Divulgação Científica: Extensão II, que visa a aplicação prática desses projetos junto à 

comunidade. 

A seguir, são apresentados trechos transcritos literalmente das respostas dos alu-

nos participantes da disciplina quando questionados sobre qual a contribuição das ati-

vidades de extensão na sua vida acadêmica e/ou profissional.
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[...] as atividades diretamente relacionadas a comunidade sempre ge-

ram troca de conhecimentos e aprendizado, sendo uma via de mão du-

pla onde o estudante transmite conhecimentos e aprende junto a comu-

nidade em que está inserido. [...] (A1).

[...] É uma espécie de ponte permanente entre a universidade e os di-

versos setores da sociedade, onde ocorre, na realidade, uma troca de 

conhecimentos, em que a universidade também aprende com a própria 

comunidade sobre os valores e a cultura dessa. (A2).

As atividades extensionistas são de suma importância para a vida aca-

dêmica e profissional em qualquer área, uma vez que aproxima a reali-

dade da comunidade dos alunos/profissionais. [...] (A3).

Estas narrativas corroboram com a visão de SENNA et al. (2012), que descrevem 

que a formação do aluno está além dos conhecimentos adquiridos em sala de aula, até 

porque esses se esvaziam quando não integrados à realidade.

Quanto à expectativa dos acadêmicos com relação à disciplina, todos relataram que 

ela foi muito superior. Segundo os alunos

A disciplina superou minhas expectativas, permitiu que os alunos pu-

dessem escolher a trajetória da disciplina de forma guiada [...]. Além dis-

so, foi possível desenvolver projetos e fazer planejamentos sobre ações 

que estão sendo realizadas em paralelo. (A1).

[...] as atividades de extensão desenvolvidas superaram minhas expec-

tativas pois foi possível observar também um desenvolvimento pessoal, 

além do ambiente acadêmico. Foi possível planejar e executar as ativi-

dades de extensão respeitando e não violando os valores da comunida-

de a qual nós estamos inseridos. (A2).

[...] As minhas expectativas quanto à disciplina eram de aprender como 

realizar a aproximação do meu curso de graduação para com a comu-

nidade de uma forma que seja interessante para ambas as partes e de 

ter a oportunidade de por alguma parte dessa aproximação em prática 

[...].(A3).
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Como citado por NUNES e SILVA (2011) a extensão universitária é uma espécie de 

ponte permanente entre a universidade e os diversos setores da sociedade. Como uma 

via de duas mãos a universidade leva conhecimentos à comunidade e aprende com o 

saber dessas. Esta união entre teoria e prática e do conhecimento da realidade ficou 

também evidenciada pelas respostas fornecidas pelos acadêmicos da UFPel .

Diante do propósito da disciplina que é popularizar a ciência, a mesma permitiu que 

os alunos pensassem em projetos de cunho social, envolvendo a aplicação de forma 

prática dos conhecimentos teóricos adquiridos no curso de graduação trazendo benefí-

cios a comunidade.

4. AVALIAÇÃO

A inovação na criação de uma disciplina como a de Popularização da Ciência no 

curso de Biotecnologia permitiu o enfrentamento e a superação de grandes desafios, 

culminando com a inscrição de resumos sobre as atividades de extensão no CONGRE-

GA da URCAMP/Bagé-RS, na III SIIEPE da UFPel, de oficinas e palestras no IV Desafio 

Mural G-Biotec “Desbravando a ciência” e com a seleção interna, pela Pró-Reitoria de 

Extensão e Cultura/UFPel, da proposta de trabalho elaborada pelos acadêmicos para 

concorrer, ao nível nacional, para representar à Instituição no projeto Rondon - Operação 

Pantanal/MS.
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1. APRESENTAÇÃO

Este trabalho registra uma reflexão sobre uma ação extensionista dentro da temática 

educação, a qual aborda o patrimônio histórico relacionado às charqueadas pelotenses, 

mais especificamente à Charqueada Santa Rita, localizada na cidade de Pelotas 

(RS). Esta ação, configurada como uma oficina, foi promovida no âmbito da disciplina 

Extensão, Universidade e Sociedade, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 

Universidade Federal de Pelotas (FAUrb/UFPel), junto ao grupo GEGRADI (Grupo de 

Estudos para o Ensino/Aprendizagem de Gráfica Digital), também pertencente a esta 

faculdade. 

Foram aplicadas atividades de caráter teórico e prático, algumas delas desenvol-

vidas em atividades de pesquisa, registrados em Schneid et al. (2015) e outras gera-

das durante a disciplina em questão, particularmente para esta ação extensionista. De 

acordo com Serrano (2000), a extensão universitária é uma experiência na sociedade 

alicerçada numa troca de saberes, popular e acadêmico. O confronto entre estes sa-

beres provoca a construção de conhecimento. Nesta perspectiva, e aliando interesses 

acadêmicos de arquitetura, da área de tecnologias de representação, teve-se o propó-

sito de abordar o tema de educação patrimonial de maneira lúdica e imersiva, buscando 

explorar o potencial de tais tecnologias. Objetivou-se assim torná-lo mais atrativo e au-

xiliar o aprendizado de alunos da rede pública de ensino da cidade de Pelotas, entorno 

imediato da FAUrb/UFPel. 
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2. DESENVOLVIMENTO

Foram delimitadas as seguintes etapas de trabalho:

1. Etapa de Revisão Bibliográfica: relativa ao tema histórico das charqueadas pelo-

tenses, em especial à Santa Rita, apoiando-se em Gutierrez, Damé e Santos (2006) e no 

material disponível no próprio site da Charqueada Santa Rita (charqueadasantarita.com.

br).

2. Etapa de diálogo entre as instituições a serem envolvidas: realização do contato 

inicial com a instituição de ensino na qual a ação foi oferecida e com a Secretaria Muni-

cipal de Educação de Pelotas (SMED). 

3. Etapa de estruturação didática: preparação de material didático para apresenta-

ção do tema durante a ação, resgate e adequação das atividades existentes relaciona-

das à Charqueada Santa Rita. 

4. Etapa de aplicação da oficina: realizada junto à instituição de ensino selecionada, 

5. Etapa de análise: discussão entre os integrantes da ação sobre os resultados da 

atividade

6. Etapa de apresentação: difusão dos resultados na disciplina Extensão, Universi-

dade e Sociedade.

A coordenação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Luciana de Araújo mos-

trou interesse em participar da ação proposta e contribuiu para a delimitação do grupo 

para o qual a oficina foi oferecida. Este grupo foi composto pelos alunos do 4º ano, os 

quais já estavam familiarizados com a história da cidade de Pelotas. Tendo em vista a 

faixa etária dos alunos foram preparados um material teórico e duas atividades práticas. 

A oficina, realizada no dia 08 de agosto de 2017, teve início com a apresentação 

de uma introdução teórica abordando o tema das charqueadas, sua importância para a 

formação da cidade de Pelotas e o contexto da Charqueada Santa Rita (GUTIERREZ, 

DAMÉ e SANTOS, 2006). Na sequência, deu-se início às atividades práticas: a primeira 

envolvendo a visualização de um modelo tridimensional da Charqueada Santa Rita em 

Realidade Aumentada1  através de dispositivos móveis; e a segunda, de confecção de 

maquetes físicas, pelos alunos, a partir de uma planificação em papel desta charquea-

da. Ao final, realizou-se uma roda de conversa, registrada por meio de vídeo, quando os 

alunos expuseram suas opiniões, relataram quais conhecimentos foram acrescentados 

com a ação, além da sugestão de ações futuras.

1 Realidade Aumentada (RA) é uma técnica que possibilita a inserção de objetos virtuais na realidade concreta, 
tendo-se a sensação de presença e proximidade com tais objetos (KIRNER e TORI, 2006).
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Figura 01: Aplicação de atividades práticas durante oficina na Escola Municipal de Ensino 
Fundamental Luciana de Araújo. 

 

Fonte: Autores

3. RESULTADOS 

A ação foi muito bem recebida pelos alunos do 4º ano da Escola Municipal de En-

sino Fundamental Luciana de Araújo. Houve curiosidade e participação por parte das 

crianças durante os momentos teóricos e práticos, não hesitando em contribuir e tirar 

dúvidas a respeito das atividades apresentadas, atingindo o objetivo central de que 

houvesse interação e interesse pelo tema. 

Considera-se que a ação foi relevante pois proporcionou a imersão dos alunos 

em um momento lúdico e de aprendizagem, e ainda acrescentando aspectos positivos 

inesperados. Um destes aspectos que pode ser citado é a capacidade criativa dos alu-

nos, visto que durante a confecção dos modelos físicos cada um se utilizou da própria 

imaginação e repertório para adicionar elementos às suas maquetes, como: chaminés, 

varais de charque, muros, representação da planta baixa, de caminhos, pisos, elemen-

tos paisagísticos e abertura de vãos. 

O uso da tecnologia de realidade aumentada foi importante para a visualização 

espacial da edificação, entretanto não despertou tanto interesse quanto as maquetes 

físicas. A maioria das crianças já estava familiarizada com esta tecnologia. Por este 

motivo, acredita-se que foi menos significativa e provocou menos interação que a pos-

sibilidade de construir concretamente a maquete da Charqueada. 

Os materiais teóricos elaborados, os quais ainda não haviam sido utilizados, se 

mostraram adequados à aplicação da oficina. As atividades práticas de planificação 

elaboradas por Schneid et al. (2015) foram aperfeiçoadas. Houve a retirada de elemen-

tos pequenos e de difícil manuseio para facilitar a montagem pelo público infantil. Tanto 

este material físico quanto o teórico foram disponibilizados para a instituição de ensino 
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com o intuito de dar continuidade a este tipo de ação envolvendo o patrimônio. A equipe 

docente da escola não foi instrumentalizada a utilizar a atividade envolvendo realidade 

aumentada, visto que não dispõe de dispositivos móveis que permitam tal finalidade. 

4. AVALIAÇÃO

A experiência de oferecer esta oficina proporcionou uma troca entre as crianças e 

o grupo, tendo consolidado o conhecimento sobre a história e arquitetura das Charque-

adas pelotenses. Neste sentindo, a frase “ensinar é aprender duas vezes”, do escritor 

francês Joseph Joubert, ilustra e justifica a ação extensionista. 

Percebeu-se que a maneira como os conteúdos são abordados reflete diretamente 

no desempenho e interesse dos alunos. Por isto destaca-se a importância de acrescen-

tar aspectos lúdicos ao ensino em sala de aula.

Esta ação exigiu do grupo a interação e comunicação com a comunidade, atividades 

pouco exploradas em sala de aula, mas necessárias e recorrentes à prática de Arquite-

tura e Urbanismo. Desta forma, tem-se a participação em atividades de extensão como 

uma das principais modalidades que proporciona estes momentos durante a formação. 

A reação das crianças, de acrescentar elementos às maquetes físicas, sugere uma 

crítica à aplicação da atividade que considerou somente a edificação isolada de seu en-

torno. Este retorno atuou como contribuição para possíveis trabalhos futuros, e remete 

a Serrano (2000) quando afirma que o confronto entre a visão da comunidade e o meio 

acadêmico produzem conhecimento. Além disto, a consideração constitui-se como um 

aprendizado importante à área da Arquitetura, visto que uma edificação nunca pode es-

tar dissociada de seu entorno. 

Outro indicador importante é a sensibilização dos alunos à temática da valorização 

do patrimônio e da história da cidade de Pelotas, revelada pelas sugestões quando per-

guntados sobre propostas de novas atividades, os quais indicaram ações envolvendo 

edificações históricas, como o Mercado Público, a Bibliotheca Pública Municipal e as 

Charqueadas São João e Boa Vista.
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1. APRESENTAÇÃO

Desde 2010, o projeto de extensão Inclusão Digital com Arte e Carinho dedica-se 

a atividades artísticas com as crianças a partir de dois anos até oito anos amparadas 

pela Casa do Carinho, um abrigo institucional mantido pela prefeitura de Pelotas. No 

momento existe uma criança com 13 anos na Casa, ela também participa do projeto, 

mas crianças acima de oito anos são casos inusuais no lar.

As crianças chegam no abrigo por denúncia de maus tratos, negligência ou aban-

dono e ficam na Casa até que encontrem um novo lar ou retornem para a família bioló-

gica. Existe no projeto uma aproximação com a comunidade externa, e com essa apro-

ximação pretendemos remediar a falta que as crianças sentem dos familiares, trazer 

momentos de alegria e distração da rotina do abrigo.

Anteriormente não aconteciam projetos exclusivamente artísticos no lar, outras 

instituições desenvolvem atividades que, em algum momento, tangenciam práticas de 

arte, mas esse foco total na criatividade e crescimento da visão artística acontece so-

mente com este projeto. A concepção do projeto é oriunda da Universidade Federal de 

Pelotas e veio através da proposta de Ana Beatriz Brum Argoud, em 2007, na época ela 

trabalhava como técnica administrativa no Centro de Artes.

Desde quando se iniciou o projeto, muitos bolsistas já ministraram aulas e realiza-

ram atividades, essa rotatividade, tanto do lado dos alunos quanto das crianças, gera 

experiências únicas.

2. DESENVOLVIMENTO

Os encontros são realizados aos sábados pela manhã, tempo livre das crianças, lá 

são desenvolvidas atividades de caráter prático com foco no despertar artístico, na cria-
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tividade, no desenvolvimento, tanto individual quanto em grupo. As atividades são vistas 

como um momento de descontração e quebra de rotina determinada para as crianças 

durante a semana. 

Nas primeiras edições, o projeto se tratava de uma inclusão digital e era realizado a 

partir de aulas semanais e individuais ministradas pelos bolsistas, ao invés de práticas 

semanais, entretanto, devido ao furto de equipamentos, foram necessárias adaptações, 

o foco continua na arte, mas agora com materiais tangíveis. As bolsistas são oriundas 

dos cursos de design gráfico e arquitetura, o que as proporciona uma certa familiaridade 

com a proposta e os materiais. 

As práticas, acordadas entre as bolsistas durante a semana, são experimentações 

com os materiais disponíveis tais como papel sulfite, lápis de cor, giz de cera, canetinha 

hidrocor, tinta guache, entre outros utilizados em atividades específicas. Por exemplo, 

para um encontro foi levado lã de aço e uma revista antiga, em um primeiro momento 

foram recortaram formas como corações, quadrados e círculos na folha da revista, para 

depois, em cima de uma folha sulfite e com a lã de aço, fazerem a “raspagem” da tinta 

impressa na folha, criando uma imagem com o negativo do recorte. 

Em um outro momento as crianças usaram canetinhas hidrocor para desenhar em 

papel toalha e depois com um pincel molhado passaram por cima do desenho. Podemos 

conferir o resultado na fotografia a seguir tirada no dia da atividade:
 

Figura 1 - Atividade com canetinha hidrocor e água; Fonte: própria autora.

Nos primeiro encontros percebemos que não estava sendo tão produtivo quanto 

achávamos que seria, depois de conversarmos entre nós e com a diretora da Casa, Sa-

matha, decidimos que seria melhor dividir as crianças em dois grupos, o primeiro com os 

pequenos de dois a quatro anos e o segundo com os maiores de cinco anos. Assim elas 

se tornar menos agitadas e diminuiu o número de crianças, aumentando nossa capaci-

dade de atenção para cada uma, o que facilita a aplicação da atividade e nos aproxima 

delas.
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3. RESULTADOS 

As metas eram que, com as atividades desenvolvidas, conseguíssemos atender 

o desenvolvimento social e a atenção demandada a todas as crianças que vivem na 

Casa do Carinho. Acredito que essa meta vem sendo cumprida, já que existe uma apro-

ximação e uma boa relação de afeto e carinho entre todos envolvidos no projeto. Outro 

objetivo era o de incentivar o desenvolvimento da imaginação e, por meio de atividades 

criativas, as crianças começaram a ser mais autônomas e independentes no que se re-

fere ao imaginário e a criatividade. No começo, por exemplo, as crianças tinham como 

que um receio de desenhar e sempre nos pediam para desenhar por elas, agora esses 

pedidos diminuíram, principalmente entre os maiores de cinco anos.

MÜHLEN (2001) ressalta que a ação lúdica, que advém da arte, é essencial para 

o equilíbrio humano, baseado nisso um objetivo é o de que as crianças reconheçam 

cores, letras, formas e números, conseguimos isso através das práticas que envolvem 

palavras e até contas.

Mais uma meta estabelecida era a de proporcionar às crianças momentos de en-

tretenimento, o que foi atingido de imediato, desde o primeiro dia, onde as atividades 

não foram somente de cunho artístico, mas também para o divertimento das crianças.

4. AVALIAÇÃO

O projeto afetou a vida das crianças e a minha de uma maneira positiva e praze-

rosa. O crescimento e desenvolvimento esperado para as crianças, ocorre também, de 

uma certa forma, nas bolsistas. DUARTE (2010), nos diz que a arte-educação aprimora 

a sensibilidade, posso dizer que nesse caso a sensibilidade de todos os envolvidos 

foram aperfeiçoadas e não só pela arte-educação, mas pelo contato de realidades tão 

distintas que, ao se cruzarem nesse projeto, geram experiências e momentos únicos 

que são importantíssimos para o crescimento, aprendizado e humanidade de todos.

Acredito que o vínculo criado durante esses meses reacendeu meu desejo de fazer 

trabalhos voluntários com crianças e talvez ainda continue frequentando a Casa mes-

mo depois de acabar o projeto.
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1. INTRODUÇÃO

Muitos mistérios e dúvidas referentes ao universo e a origen da vida povoam a 

mente humana desde os primórdios de sua existência e, até os dias de hoje, provocam 

o nosso imaginário durante, por exemplo, a contemplação de um céu estrelado, nos 

fazendo questionar sobre o nosso lugar no Cosmos.

A Astronomia é tida como uma das mais antigas ciências pela qual o ser humano 

se encantou. Os conhecimentos sobre os astros eram repassados às gerações futuras 

de maneira natural, através de círculos de conversa, a fim de se compreender todas as 

sutilezas do Universo, além da influência do Cosmos na vida cotidiana. 

O projeto “Ciência na Escola”, organizado pelo PET Diversidade e Tolerância, com 

duração de quatro meses, teve como objetivo possibilitar aos alunos do 5ºano da Escola 

Estadual de Ensino Fundamental Doutor Francisco Simões, da cidade de Pelotas no Rio 

Grande do Sul, encontros semanais, que desenvolvessem uma visão prática, lúdica e 

aplicável a seu dia-a-dia,  de conceitos físicos e matemáticos relacionados à Astronomia, 

com intuito de fomentar a curiosidade intrínseca ao ser humano, além de quebrar o pa-

radigma e as barreiras trazidas por alunos desde os anos iniciais nas escolas, os quais 

tratam as disciplinas citadas como maçantes e inacessíveis. Além disso, a proposta pro-

curou evidenciar o protagonismo feminino na ciência, através da exposição de cientistas 

que influenciaram científica e socialmente a sociedade. 

2. METODOLOGIA

A história da humanidade é marcada por pessoas que, motivadas pelo conheci-

mento ou por pura curiosidade, encontraram soluções que mudaram o entendimento de 

diversos fenômenos naturais. A astronomia, desde o início da humanidade, mostrou-se 

um importante instrumento para o entendimento dos fenômenos que fazem parte da vida 

cotidiana. Conforme explicita NICOLINI, (1991, p.96, apud CAMPOS E NIGRO, 1999), a 
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astronomia visa nos fazer conhecer o universo onde nos encontramos e do qual faze-

mos parte. Os mistérios sobre a origem do Universo influenciaram o desenvolvimento 

de diversas áreas, como a Física, Química, Biologia, Matemática e História. Essas áre-

as do conhecimento, assim como a Filosofia e as Artes, têm sua origem na mente, mas 

não podem completar-se sem a atividade manual (Leonardo da Vinci apud DELLIZOI-

COV ANGOTTI, 1992, p.48).

Essa curiosidade característica dos indivíduos é ainda mais nítida quando se pen-

sa nas crianças que, sedentas pelo conhecimento e exploração do novo, fazem vários 

questionamentos como: De onde viemos? Para onde vamos?. Nesse sentido, o projeto 

“Ciência na Escola”, o qual ensina de maneira prazerosa fundamentos para a compre-

ensão do mundo, tem como objetivo o ensino da astronomia nas séries iniciais do ensi-

no fundamental, com o intuito de contribuir na formação crítica dos alunos.

Entre as propostas do projeto busca-se evidenciar o papel de protagonismo que 

diversas mulheres ocuparam na evolução científica e cultural, influenciando significati-

vamente a humanidade com seus feitos, quebrando preconceitos e demonstrando a im-

portância da inserção das mulheres na ciência, a qual, infelizmente, ainda é composta 

por uma maioria masculina. De acordo com Garcia e Sedeño (2006, p.35), a participa-

ção das mulheres nas ciências se encontra mundialmente em torno de 5 a 10%. Pes-

quisas como essas corroboram com a visão de que historicamente as mulheres foram 

excluídas dos processos de admissão ou tiveram suas produções científicas negadas 

ou negligenciadas. 

A proposta seguiu como cartilha o material do programa “AEB na Escola”, criado 

em 2003 pela Agência Espacial Brasileira (AEB), que possui como ideia norteadora ser 

um instrumento de divulgação da ciência, através de atividades práticas e criativas.

Seguindo essa ideia, o projeto dividiu-se em duas partes, sendo a primeira foca-

lizada nos conceitos teóricos essenciais para o projeto, visando dar o entendimento 

sobre a ciência e o pensamento científico. Nessa fase também foi realizada exposição 

de grandes cientistas e seus feitos, focando na participação das mulheres que, mesmo 

enfrentando os preconceitos, realizaram pesquisas inimagináveis. Dentre as expoentes 

femininas priorizou-se a vida e história de Marie Curie (1867-1934), que mesmo enfren-

tando grande preconceito por seu gênero, foi laureada com o Prêmio Nobel de Física 

(1903) e Química (1911), se tornando a primeira pessoa e a única mulher a ganhar o 

prêmio duas vezes por seus estudos sobre radioatividade.

 Na segunda fase, o foco foram atividades práticas que explicassem conceitos físi-

cos e matemáticos de forma prazerosa e divertida. Foi desenvolvida pelos alunos, uma 
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maquete do Sistema Solar, seguindo os padrões de dimensão e órbitas dos planetas. 

Com esse trabalho foi possível explicar, por exemplo, os princípios de rotação e trans-

lação do planeta Terra e quais as consequências desses movimentos. Aspirando uma 

maior inserção dos alunos no mundo científico, foi pensando o uso de atividades que 

explicassem o funcionamento de foguetes espaciais e, para isso, foi realizada a oficina 

de carros foguetes, que explicam uma das leis mais importantes da dinâmica, o princípio 

de ação-reação. Por fim, foi elaborado um foguete de garrafa pet, visto que o mesmo 

possui uma diversidade imensa de conceitos físicos que foram apresentados durante a 

sua preparação. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Ficou explicitada a facilidade dos alunos em entender conceitos teóricos quando 

aplicados de maneira prática, além do entusiasmo na participação de todos no momento 

de realização das oficinas. Durante a execução do projeto, percebendo o interesse dos 

alunos pela proposta, a escola resolveu reativar o cadastro de participação na Olimpíada 

Brasileira de Astronomia (OBA), dessa forma o projeto do PET também serviu de 

preparação dos alunos para a mesma. 

Até o momento da escrita desse trabalho, o resultado da mesma não havia sido di-

vulgado pela comissão organizadora da OBA, porém, após a divulgação do gabarito foi 

perceptível que os alunos haviam assimilado o conteúdo exposto durante as tarefas prá-

ticas, tendo em vista as pontuações alcançadas. Um dos pontos que merece evidência é 

a participação e contribuição das meninas nas atividades apresentadas, uma delas, por 

exemplo, se interessou bastante pelo tema proposto e sempre procurava novas informa-

ções, a fim de compartilhar com a turma. 

Acreditamos que o projeto conseguiu plantar em cada aluno a ideia de que é possí-

vel entender os conceitos da ciência de maneira lúdica e divertida e, além disso, eviden-

ciar o cientista que existe dentro de todos nós. 
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4. CONCLUSÕES

O projeto “Ciência na Escola”, assim como vários outros projetos do PET Diversi-

dade e Tolerância, se propôs a discutir temas muitas vezes inacessíveis à comunidade 

externa. 

Partiu-se do pressuposto que os conhecimentos construídos dentro das Universida-

des devem servir à sociedade em geral, chegando a lugares como escolas periféricas, 

muitas deles constituídas por alunos em vulnerabilidade social, que costumam ter pouco 

acesso a bens culturais. O projeto serviu para refletir sobre o papel da ciência e sobre o 

seu uso, apresentando formas mais acessíveis de se chegar ao conhecimento. 

Foi gratificante perceber a disposição dos alunos em aprender de uma forma dife-

rente, bem como o interesse do grupo em se fazer presente na Olimpíada Brasileira de 

Astronomia. Espera-se que tal comprometimento mude a forma como os alunos irão se 

relacionar com as ciências, a partir de agora. 
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1. APRESENTAÇÃO

Este trabalho tem como objetivo apresentar as considerações finais sobre a 

realização do projeto de extensão “Espanhol para viagens”. O curso tende a desenvolver 

estratégias que permitam aos alunos estabelecer uma notável comunicação em língua 

espanhola, em contextos de viagens a países de fala hispânica, podendo além de 

expressar-se, utilizar o espanhol como língua estrangeira e compreender os aspectos 

culturais dos povos que habitam nos referidos países.  

Esse projeto foi oferecido pela Câmara de Extensão do Centro de Letras e Comu-

nicação (CLC), onde foi destinado para toda a comunidade exterior e interior á Universi-

dade. O projeto foi coordenado pela Professora Dra. Ana Lourdes da Rosa Nieves Bro-

chi Fernández e as aulas foram ministradas pela acadêmica Vivian Recuero Rodrigues, 

autora deste resumo.

A ideia deste projeto começou em 2016, quando a autora deste trabalho participou 

da primeira edição deste projeto, que foi ministrado por um aluno que estava cursando 

a disciplina de Estágio de Intervenção de Língua Espanhola. No

ano de 2017 pareceu-lhe  interessante  dar continuidade ao  projeto buscando  e 

continuando dando oportunidade a outras pessoas da comunidade de também apren-

derem o léxico de Espanhol para Viagem.   

É importante destacar também, que outro motivo que a fez trabalhar com este 

projeto, foi à questão das fronteiras do Brasil com os países de língua hispânica.  Um 

curso que oferecesse os conhecimentos básicos da língua espanhola em um contexto 

de viagem  para auxiliar os alunos em suas futuras viagens com objetivo de manter  

os alunos sempre motivados para aprender essa nova língua . Assim como segundo 

Baralo (2004) “Si el interés y la necesidad por adquirir una lengua nueva son fuertes, 

el proceso de adquisición de la LE seguirá pasos certeros y avanzará gradualmente”.

Para o melhor aproveitamento do curso e para obter um bom resultado foi utilizado 

em sala de aula temas estudados na disciplina de Linguística Aplicada da Língua Espa-



483

nhola, cujos temas tinham relação com o ensino e aprendizagem da língua estrangeira. 

No primeiro semestre de 2017, foi concluída a primeira turma do curso. No inicio a 

turma era composta de vinte cinco alunos, porém ocorreram muitas desistências, ao final 

o curso foi concluído com apenas  cinco alunos.

A desistência da maioria desses alunos, que foi comunicada  por escrito, tem  diver-

sos e diferentes motivos, porém também existem alunos que simplesmente  não forma-

lizaram a sua desistência e não compareceram mais às aulas. 

No segundo semestre de 2017, está em andamento uma segunda turma do cur-

so, também com 25 alunos. Porém nessa nova turma serão feitas algumas mudanças 

principalmente nas questões que dizem respeito à avaliação dos alunos. As avaliações 

passaram a serem cumulativos e ao final de cada aula os alunos realizarão simulações  

à respeito dos conteúdos trabalhados  na aula. Isto com o objetivo de poder diagnosticar 

a aprendizagem de cada encontro já que  os encontros são semanais e por se tratar de 

uma língua estrangeira, muitas vezes o foco avaliativo se perde e os alunos se desmoti-

vam de se evadem.   

2. DESENVOLVIMENTO

O projeto teve inicio no primeiro semestre de 2017, com a segunda turma do curso, 

sendo que o projeto começou em 2016. As aulas foram ministradas semanalmente em 

encontros de quatro horas todos os sábados pela manhã. Toda a aula foi apresentada e 

desenvolvida em espanhol o que serve de input para a aprendizagem.  Com os alunos 

falando e escrevendo em espanhol  fica mais fácil  aprender os conteúdos num contexto 

de imersão total da língua foco de estudo.

 A metodologia adotada para as aulas foi à expositiva/dialogada, com base em mé-

todo comunicativo, de modo a abordar as diversas situações comunicativas vivenciadas 

por um turista ao viajar e também o uso das tecnologias em sala de aula.  Segundo 

Griffin (2011) [… ] “la importancia de las nuevas tecnologías reside en abrir nuevas guías 

de acceso a una gran variedad de inputs para los alumnos [… ] ”. Sendo assim o uso de 

diferentes inputs em sala de aula ajudou muito na questão de aprendizagem dos alunos, 

tanto na questão oral, escrita, auditiva e de leitura.

Podemos dizer que o método comunicativo utilizados nas aulas é o mais eficaz para 

ajudar os alunos em sua aprendizagem. Assim como segundo GARGALLO (1999), no 

método comunicativo, a língua é vista como um instrumento de comunicação em con-
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textos de uso real, a língua estrangeira deve ser aprendida e ensinada em contextos 

reais de aprendizagem, aprende-se quando o aprendiz está interagindo em situações 

do cotidiano.         . 

Em cada um dos encontros semanais, os alunos tinham como atividade fazer um 

diálogo com relação à situação de um turista descrita naquela aula. Assim os alunos 

conseguiram fazer uma simulação de uma situação vivenciada em uma viagem, em um 

aeroporto, em um restaurante por qualquer turista.

Porém, o mais importante para estes alunos foi que eles tiveram contato com falan-

tes nativos durante as aulas. Para muitos foi no período das aulas o único momento em 

que tiveram contato com a língua espanhola.

Em vários momentos os alunos comentaram que gostariam de fazer uma viagem a 

alguma cidade dos países de fala hispânica que fazem fronteira com o Brasil para que 

assim pudessem colocar em prática as temáticas estudadas em sala de aula.   

Durante as aulas, podia ver os alunos motivados com as aulas e principalmente 

querendo falar e escrever a todo o momento em espanhol.  Os próprios alunos se cor-

rigiam para aprender a falar o espanhol corretamente, e também traziam relatos de ex-

periências que viveram em viagens que tinham feito e comentavam algumas situações 

engraçadas que ocorreram nessas viagens por conta do idioma. 

      

3. RESULTADOS

O primeiro grupo começou com vinte e cinco alunos, porém no decorrer do curso 

o número de alunos foi caindo, e ao final apenas cinco concluíram. Porém, os que 

finalizaram saíram preparados para enfrentar um contexto de viagem num país de fala 

hispânica, seja ela uma viagem a passeio, a trabalho ou de intercambio universitário. 

Cabe salientar aqui, que muitos aprendizes se inscreveram no curso com a crença 

de que espanhol é parecido ou quase igual ao português, que é fácil e que tão somente 

com sua presença em aula, sem horas de estudo irão aprovar e quando percebem que 

isto não ocorre que o curso exige estudo, responsabilidade e seriedade preferem desis-

tir. Os cursos de extensão oferecem uma oportunidade de qualificação à comunidade 

que exige comprometimento de ambas as partes, alunos e ministrante, e o devemos 

fazer valer. 

A continuação se descreve alguns trechos das vozes dos alunos onde se pode 
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apreciar comentários de alunos que concluíram o curso, de como eles perceberam o 

curso e se foi importante para eles fazerem ou não o  curso.

Aluno A, “Me gustó mucho el curso de manera general: el contenido fue transmitido 

de manera clara y objetiva, las dinámicas eran interesantes (...)”

Aluno B, “como alumna que tengo un intercambio programado para el final del año 

en España, con este curso tuve la oportunidad de prepararme un poco más para ese 

viaje.”

Aluno C, “Busqué hacer ese curso para practicar la lengua, pues ya estoy formada y 

no quiero olvidar la práctica oral  y escrita por falta de no practicar la lengua.”

Aluno D, “A través del Facebook conocí personas de México, de la ciudad de Chia-

pas. Quiero entender y comprender mejor la lengua para a profundar mis conocimientos.”

Aluno E, “Mi novio es de origen argentina. Durante las fiestas de navidad no pude 

hablar mucho por culpa de mi poco conocimiento de la lengua.”

Com o relato desses alunos, tanto escritos como orais em sala de aula, consegui-

mos ver que o curso foi ministrado de forma clara e objetiva, e que para os alunos o 

curso foi importante para suas futuras viagens. Em vários momentos das aulas os alunos 

comentavam que iriam utilizar as situações estudadas no curso em prática. 

No segundo semestre de 2017, esta começando uma segunda turma desse curso, 

sendo a terceira turma desde que o projeto começou em 2016.  Essa segunda turma 

também conta com vinte e cinco alunos, sendo entre eles pessoas ligadas à comunidade 

exterior e interior a faculdade. 

Com esses novos alunos, esperamos conseguir alcançar o mesmo êxito como es-

ses relatos comentados pelos alunos da primeira turma, as aulas serão ministradas da 

mesma maneira apenas com poucas mudanças nas questões de avaliações, onde não 

se farão provas e seminários, mas sim mini avaliações ao final de cada aula, sendo uma 

avaliação cumulativa.    

4. AVALIAÇÃO

No final do primeiro semestre de 2017, quando foram encerradas as aulas, conse-

gui percerber que a procura pelo curso de lingua espanhola foi grande. O tema sobre 

viagens, que prepara o turista, que vivencia situções reais despertou o interesse  a co-

munidade.  

Com isso podemos ver que os cursos de extensão da faculdade são importantes 
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para fortalecer e manter um contato mais específico entre a comunidade e à instituiçao 

univesitária. Estes cursos atraem e trazem um público específico para dentro da univer-

sidade com um objetivo claro, com uma motivação individual e um final que todos saem 

satisfeitos.
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1. APRESENTAÇÃO

O presente resumo tem como objetivo apresentar o trabalho realizado no projeto de 

extensão “Brincando de faz de conta: a vivência do lúdico nas séries iniciais”, em que, 

no ano de 2017, trabalhou-se a identidade negra através de práticas teatrais. A iniciati-

va é desenvolvida pela Profª Dra. Marina de Oliveira e por graduandos/as do curso de 

Licenciatura em Teatro da Universidade Federal de Pelotas (UFPel). 

O projeto é desenvolvido no Instituto Nossa Senhora da Conceição, localizado no 

Centro da cidade de Pelotas/RS. A instituição é beneficente e tem por finalidade aten-

der meninas em situação de vulnerabilidade social. Assim, as aulas são desenvolvidas 

com meninas de 6 a 8 anos, que são convidadas a participarem dos jogos propostos 

de modo que desenvolvam conhecimentos, de forma lúdica, no campo do fazer teatral. 

Além de estimular a imaginação, ampliando o espaço para a criatividade, a ideia é que 

as atividades gerem o princípio da autonomia. 

Ao iniciar os jogos teatrais, identificamos que algumas meninas enfrentavam con-

flitos com a sua identidade étnico/racial, ou seja, não gostavam de serem identificadas 

como negras ou, ainda, referiam-se a colegas negras sem nomeá-las como pertencen-

tes à etnia.  

Conforme Munanga (2004) o conceito de “raça” foi utilizado inicialmente na zoo-

logia e na botânica com o objetivo classificatório. No entanto, para o autor a “raça” ao 

longo do tempo perdeu seu sentido biológico e foi empregada no sentido semântico, o 

qual instituiu os conceitos de ser negro e de ser branco. Assim, é possível compreender 

que a noção de raça está no imaginário de diferentes populações e culturas. 

Desse modo, é possível inferir que ao longo do processo histórico o conceito de 

raça constituiu-se como um significado mais social do que biológico. Nesse cenário, 

para Munanga (2004), a raça está impregnada de relações de poder e, por consequ-
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ência, o racismo surge quando hierarquiza e categoriza sujeitos conforme sua pertença 

étnico-racial. 

Com esse pressuposto, a partir das atividades com a turma, percebemos em um pri-

meiro momento que ao desenhar suas famílias e a si mesmas, a maior parte das alunas, 

de maioria negra, retratava-se próxima do modelo comumente veiculado como padrão 

de beleza, ou seja, o branco. Em uma reunião com a equipe pedagógica do Instituto, re-

alizada periodicamente para a avaliação do projeto, a  questão da negação da pertença 

racial foi igualmente relatada pela assistente social, dado que evidenciou a necessidade 

de trabalharmos a temática em conjunto.

Dessa forma, resolvemos planejar as práticas teatrais aprofundando a discussão 

sobre a história e cultura afro-brasileira, em específico a identidade negra. Essa proposta 

está em consonância com a lei 10.639/2003 na qual institui a obrigatoriedade de estudar 

a temática africana e afro-brasileira na educação formal. Sobre a questão,

Ao introduzir a discussão sistemática das relações étnico-raciais e da 

história e cultura africanas e afro-brasileiras, essa legislação impulsiona 

mudanças significativas na escola básica brasileira, articulando o res-

peito e o reconhecimento à diversidade étnico-racial com a qualidade 

social da educação. (GOMES, 2010, p. 20) 

Nesse sentido, a proposta desenvolvida é de suma importância, pois promove no 

espaço de ensino informal as discussões sobre a temática negra contribuindo efetiva-

mente para aplicação da lei e para a luta contra o racismo.  

2. DESENVOLVIMENTO

A partir do exposto, elaboramos práticas como: jogos dramáticos, contação de his-

tórias, improvisações e entrevistas acerca dos núcleos familiares para trabalharmos a 

construção identitária das estudantes, com ênfase na positivação da etnia negra. Nesse 

sentido, “Toda identidade é construída social e historicamente” (SANTOS, p. 35, 2010). A 

partir dessa compreensão, o intuito foi colaborar no processo de formação do ser, afinal 

“[...] todas as identidades sociais são ou podem ser instrumentalizadas politicamente 

[...]” (ibidem, p. 35, 2010), de modo que nenhuma etnia fosse percebida por elas como 

negativa.  



489

Como é proposto pela Lei nº 10.639/03, em que “[...] se insere em um processo de 

luta pela superação do racismo na sociedade brasileira [...]” (GOMES, p. 19, 2010), ins-

tigamos que as estudantes identificassem nas práticas elaboradas as histórias de suas 

famílias e a positivação da identidade negra. 

Iniciamos com as relações familiares, assim, a partir de entrevistas e de desenhos, 

mapeamos suas famílias, com a finalidade de compreender a pluralidade do núcleo fa-

miliar. Pedimos que elas identificassem em seus desenhos seus familiares e um pouco 

de suas histórias. Assim, buscamos compreender suas subjetividades e contextualizar 

porque algumas meninas representavam a estética negra de forma pejorativa, negando 

em si ou em suas colegas a existência dessa identidade. Ao abrirmos a possibilida-

de delas narrarem suas histórias, todas apresentaram a sua família de modo variado, 

desde a pequena: “apenas mãe e aluna”, até núcleos maiores: “mãe, aluna, avó e dez 

irmãs”. 

Tal atividade as envolveu de modo que relataram mais do que o pedido e, conse-

quentemente, refletiram minimamente sobre as suas ascendências. Além das entrevis-

tas, a vinculação com suas histórias familiares foi buscada através dos jogos teatrais, 

propostos por Viola Spolin (1963). Divididas em dois grupos, elas improvisaram pe-

quenas cenas com temática escolhida por elas, a partir de ações do cotidiano, em que 

surgiram situações como “levar a filha ao ballet” ou “acordar os filhos e dar o café antes 

da escola”, entre outras. Elas escolhiam igualmente quem seria cada personagem, isto 

é, quem assumiria a função de “mãe” ou “filha” ou qualquer outro papel da cena. 

 Após algumas improvisações, trabalhamos a compreensão das meninas sobre 

o conceito de personagem. Para isso, apresentamos uma caixa com imagens de per-

sonagens femininas, divididas entre princesas europeias e mulheres negras míticas. 

Solicitamos que as estudantes escolhessem uma personagem da caixa e a desenhas-

se. As figuras femininas míticas negras, no geral, não foram selecionadas. Houve uma 

nítida preferência pelas princesas da Disney. Quase todas as personagens das histórias 

tradicionais de princesas europeias foram reconhecidas e a ilustração de uma menina 

negra de cabelos compridos que lembrava a personagem Moana, da Disney, foi a figura 

negra com alguma identificação. Deduzimos que as demais figuras míticas negras não 

faziam parte do imaginário de histórias das quais as estudantes tinham acesso e, por  

essa razão, provavelmente não foram escolhidas. 

Cabe pontuar que a sociedade é hierarquicamente racializada, dessa maneira, a 

escolha das princesas de origem europeia reproduzidas massivamente em desenhos 

da Disney não torna aleatória a escolha dessas figuras por meninas entre 6 e 8 anos 
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de uma instituição escolar da cidade de Pelotas. A indústria infantil ensina que o ideal 

esperado é o da princesa das tradicionais histórias europeias. Assim, a escolha dessas 

meninas está interpelada por esse contexto e a inserção de personagens negras ou de 

outras pertenças étnico-raciais contribui para abordarmos a construção da positivação 

da identidade negra. 

Concomitantemente a proposta de trabalhar o conceito de personagem utilizamos 

a contação de histórias como estratégia pedagógica. A primeira história apresentada foi 

a do livro Cadê Maricota?, de May Shuravel, que narra a história de uma menina negra, 

Mariana, que perde a sua gata. A partir do sumiço, ela se aventura a procurar a sua 

bichana de estimação nos mais diversos locais para, no fim, encontrá-la no armário da 

cozinha com mais sete gatinhos recém-nascidos. De imediato, algumas das alunas de-

monstraram identificação com Mariana, pelo fato de ela ser negra. Depois da contação, 

propusemos que todas fossem a Mariana à procura de seu felino, assim “[...] as próprias 

crianças se tornam as pessoas imaginadas, animais ou coisas [...]” (SLADE, 1978, p. 27). 

A partir dessa representatividade e da vivência nesses jogos dramáticos a “[...] crian-

ça descobre a vida e a si mesma através de tentativas emocionais e físicas e depois 

através da prática repetitiva, que é o jogo dramático.” (SLADE, 1978, p. 27). Desse modo, 

através de dramatizações direcionadas trabalhamos a personagem Mariana com suas 

angústias e desafios. 

Outra história trabalhada foi Dandara: seus cachos e caracóis, de Maira Suertega-

ray, mas ao contrário da aventura dramatizada anteriormente, estabeleceu-se apenas a 

contação da história, que relata o desejo de uma menina chamada Dandara de que seus 

cabelos sejam lisos e sem volume, parecidos com os de sua mãe. A menina é fruto de 

um relacionamento inter-racial. Contudo, a fábula explica que seus cabelos advêm de 

um passado que perpassa a pré-história, na Tanzânia, e o reino de Oyó, na África, até a 

chegada da família de Dandara à Terra.

A utilização destas narrativas infantis atendem ao preconizado pela lei 10.639/03, 

pois há menção histórica aos povos da África e também a positivação da estética do 

cabelo crespo e, por conseguinte, a positivação da identidade negra. Essas ações pros-

seguirão, de maneira que as meninas possam se reconhecer nas histórias, nas imagens 

e nos diversos lugares. 
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3. RESULTADOS 

Foi possível identificar que as práticas teatrais desenvolvidas promoveram a posi-

tivação da identidade negra como, por exemplo, o ocorrido na leitura do livro Dandara, 

em que ao serem questionadas sobre a estética dos cabelos cacheados, ondulados e 

crespos algumas meninas apontaram que os mesmos eram bonitos e parecidos com 

os seus. Embora algumas outras ainda se questionassem sobre a beleza dessa textura 

de cabelo.  

 Dessa maneira, acreditamos que trabalhar a positivação da identidade negra 

com crianças de diferentes pertenças étnico-raciais é de suma importância, pois con-

tribui para a diminuição do racismo no Brasil. Além disso, foi possível observar que a 

proposta pedagógica repercutiu nas estudantes, na forma como interagiram umas com 

as outras e consigo mesmas. Desse modo, essa ação de extensão contribui não só 

para a transformação do ambiente escolar como atua na formação dos monitores en-

volvidos no processo, já que vislumbram possibilidades de trabalhar a cultura africana 

e afro-brasileira em suas carreiras docentes.

4. AVALIAÇÃO

Avaliamos como produtivo e necessário desenvolver conhecimento na área teatral 

a partir de narrativas que valorizem a cultura negra. Seja através da escuta e improvi-

sação das histórias das alunas, seja por meio de contação de histórias ficcionais que 

têm protagonistas negras. Percebemos como pertinente o uso de uma narrativa que 

valoriza os cabelos afros, enfatizando que eles contam a história dos antepassados de 

determinado grupo étnico-racial. Além disso, a presença de protagonistas negras am-

pilou o repertório imagético sobre a identidade negra das estudantes, que antes tinham 

acesso quase que exclusivamente a histórias de princesas europeias. 

Nesse sentido, “Conquanto um preceito de caráter nacional, a Lei nº 10.639/03 

se volta para a correção de uma desigualdade histórica que recai sobre um segmento 

populacional e étnico-racial específico, ou seja, os negros brasileiros” (GOMES, 2010, 

p. 21). Assim, inferimos que trabalhar com a temática negra contribui para efetivação de 

uma pedagogia antirracista, nos espaços escolarizados, e em nosso fazer teatral. 
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