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RESUMO
O presente estudo é um registro de um trabalho teórico prático desenvolvido na Escola Estadual
Amélia Passos no município de Santa Cruz de Minas, integrando eixos de artes, urbanidades e
sustentabilidade. Trata-se de uma pesquisa-ação que tem a cerâmica como elemento motivador
de ações pedagógicas interativas, sendo elas: gincana, aulas passeio na Serra de São José,
oficinas de placas de argila para confecção de painel educativo, com as plantas úteis e
medicinais catalogadas por Frei Vellozo, mutirão, dentre outras vivências. Nas paisagens da
serra foram buscadas inspiração para realização de nossas práticas, com o objetivo de
incorporarmos valores ambientais, sociais e patrimoniais no processo de ensino-aprendizagem.
Esta pesquisa tem caráter extensionista e lança mão de metodologias que contribuíram e
contribuirão para a valorização do espaço escolar, para o desenvolvimento de habilidades e
competências, para a descoberta de vivências com potencial artístico, educomunicativo e de
transformação social. As práticas envolveram participantes como docentes, discentes, família e
a comunidade num processo de formação de identidade, reconhecimento, e integração em prol
de um futuro mais sustentável.
Palavras- chaves: Arte. Cerâmica. Educomunicação. Transdisciplinaridade. Sustentabilidade.

ABSTRACT
The present study is a record of a practical theoretical work developed at the Amélia Passos
State School in the municipality of Santa Cruz de Minas, integrating axes of arts, urbanities and
sustainability. It is an action research that has ceramics as a motivating element for interactive
pedagogical actions, which are: gymkhana, classes in the Serra de São José, workshops on clay
plates for making an educational panel with the useful and medicinal plants cataloged by Frei
Vellozo, joint effort, among other experiences. In the mountain landscapes, inspiration was
sought for the realization of our practices, with the objective of incorporating environmental,
social and patrimonial values in the teaching-learning process. This research has an extension
character and makes use of methodologies that have contributed and will contribute to the
enhancement of the school space, to the development of skills and competences, and to the
discovery of experiences with artistic, educative and social potential. The practices involved
participants such as teachers, students, family and the community in a process of formation of
identity, recognition, and integration in favor of a more sustainable future.
Keywords: Art. Ceramic. Educommunication. Transdisciplinarity. Sustainability
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1 INTRODUÇÃO:
A possibilidade de integrar saberes e experiências em uma abordagem transdisciplinar
sugere um novo desafio para a educação: o de sensibilizar através da arte e mobilizar o corpo
docente e discente para práticas que promovam conexões interativas entre os sujeitos
socioculturais que compõem o espaço escolar.
Atendendo a um dos objetivos do programa PIPAUS, que é o de difundir conhecimento
criativo, artístico e científico, contribuindo para a formação de recursos humanos aptos a
cooperar entre si, a presente pesquisa inserida na linha 2: Processos de difusão: popularização,
educação e aplicabilidade; tem como título “Mãos na Terra”: Cerâmica e Práticas Educativas
como Criações Compartilhadas. A proposta deste estudo foi descrever um projeto com ações
educativas integradas tendo a cerâmica como elemento estimulador de práticas pedagógicas
colaborativas. Foram experimentadas metodologias e vivências, convidando toda a equipe
pedagógica e membros da comunidade a participar e construir memórias afetivas e sociais
relacionadas ao contexto do cotidiano de aprendizagem.
Amélia Passos é o nome da escola onde trabalho desde o ano de 2007. A necessidade
de contribuir na formação de sua identidade registrando práticas significativas deste processo
de construção, valorização do espaço escolar e seu entorno, foi minha justificativa pessoal para
realização desta pesquisa. Outro objetivo foi apresentar a possibilidade da cerâmica como
metodologia educativa, conciliando dois eixos profissionais que são o magistério e o ofício de
ceramista. Academicamente, busco contribuir através desta pesquisa para o estudo de
metodologias que busquem desenvolver nos cidadãos envolvidos a habilidade de cooperar entre
si, e a promoção de práticas, pensamentos, técnicas Inter e transdisciplinares favoráveis à
sustentabilidade. Cientificamente a pesquisa desenvolvida trouxe uma oportunidade de integrar
áreas distintas como linguagem e tecnologia, arte e ciência, história e geografia, dentre outras
associações, relacionando-as a outras áreas como a sociologia, pedagogia, integrando saberes,
formas de conhecimento, e mobilizando professores dessas diferentes áreas em projetos
comuns.
Sendo assim o objeto desta pesquisa são as possibilidades de práticas educativas e
criações compartilhadas tendo a cerâmica como atividade motivadora, na Escola Estadual
Amélia Passos, situada na cidade de Santa Cruz de Minas. A escola onde trabalho atende jovens
do ensino fundamental, médio e educação integral, sendo a única da rede estadual de ensino
supervisionada pela Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais, apoiada também pela
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prefeitura Municipal de Santa Cruz de Minas. Tem como limite geográfico a Serra de São José,
onde moradores e nossos alunos se divertem, frequentando suas cachoeiras e poços nos
momentos de lazer.
O projeto desenvolvido teve a responsabilidade de incorporar valores ambientais e para
isso propôs um olhar atento para paisagens locais desenvolvendo atividades na Serra de São
José, seu maior patrimônio natural, local de possibilidades de práticas artísticas,
conscientização e preservação. A participação da escola em um projeto de Educação
Patrimonial no ano de 2015 resultou na 1publicação “Serra de São José” em 2016, na qual
registramos oficinas de cerâmica para confecção de vasos (Anexo 1) ação complementar da
oficina de orquídeas realizada pelo Núcleo Orquidófilo Serra de São José. As orquídeas são
plantas que fazem parte da flora natural da serra, e puderam ser observadas pelos estudantes
nos passeios ecológicos feitos na ocasião do desenvolvimento deste projeto.
Aproveitando as experiências coletivas desenvolvidas, ampliei meus estudos a partir de
novas experimentações exploratórias desenvolvendo um projeto voltado para valorização do
espaço escolar. Diante das mudanças apresentadas na Base Curricular Nacional Comum, foi
necessário intensificar na escola o uso de metodologias que melhor se adequassem à proposta.
A arte e a educação trabalhadas em prol da sustentabilidade, multiplica saberes, transformando
a escola num espaço formador da consciência ambiental local, amenizando os problemas diários
causados pelos riscos sociais, evasão, exclusão, dentre outros que influenciam no processo
ensino aprendizagem.
A problematizarão do objeto de pesquisa parte da seguinte pergunta: É possível
desenvolver as redes comunicativas numa comunidade de aprendizagem, no caso a Escola
Estadual Amélia Passos, utilizando a cerâmica como prática interativa em arte e outras práticas
educativas como meios de conexões entre os sujeitos participantes desta rede? Quais as ações
e os resultados que podem ser analisados a partir das práticas educativas realizadas pelos
participantes deste sistema de redes?
A hipótese tem a arte como linguagem a ser considerada que facilita o trabalho
transdisciplinar viabilizando intervenções e transformações no espaço escolar. Os resultados
esperados nesta pesquisa incluem ações derivadas de uma 2Pedagogia de Projetos que

O livro Serra de São José de Luiz Antônio da Cruz foi resultado de um projeto de Educação Patrimonial realizado
em 2015 e 2016 na Escola Estadual Amélia Passos, e teve apoio financeiro da Secretaria de Estado da Educação,
Governo de Minas Gerais.
2
A pedagogia de projetos é uma metodologia de trabalho educacional que tem por objetivo organizar a construção
dos conhecimentos em torno de metas previamente definidas, de forma coletiva, entre alunos e professores:
https://www.sitededicas.com.br/art_pedagogia_projetos.htm
1
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contempla todas as áreas de conhecimento, onde todos podem contribuir com o círculo de
aprendizagem que gira em torno da arte, e da sustentabilidade, desenvolvendo ideias de
pertencimento, amor, cuidado e valorização do ambiente escolar e da cidade.
A metodologia utilizada para o desenvolvimento deste estudo foi a pesquisa-ação. Este
tipo de metodologia eminentemente pedagógica configurou como ação que traz para o campo
da ciência a prática educativa, a partir de princípios éticos que viabilizam a contínua formação
e emancipação de todos os sujeitos da prática e a solução de problemas objetivos.
A natureza desta pesquisa é qualitativa, que teve como método experimental e prático,
oficinas de cerâmica, aulas passeio, aulas na horta, práticas interativas (gincana), obras coletivas
como instalações, dentre outras práticas educacionais e criações compartilhadas na escola e na
comunidade. Elas foram realizadas no período de agosto de 2017 a setembro de 2019. A análise
das experiências e ações educativas foi feita em 2019, quando o projeto despertou o
protagonismo em nossos jovens e apresentou possibilidades de ser trabalhado a partir de novas
ações e outros projetos integrados ao projeto político pedagógico da escola. Por isso a
educomunicação, dentro desta pesquisa, viabiliza a aproximação dos participantes criando
mediações possíveis pois a arte fortalece os vínculos, trabalhando a sensibilidade, o gosto
estético, e as produções vão enriquecer o espírito colaborativo, favorecendo a dinâmica que
compõem o grande mosaico de saberes.
Apresento como resultado final desta dissertação uma análise das atividades a partir das
minhas observações bem como descrições de práticas e metodologias que servem como futuras
referências para outros projetos educacionais, e um Compêndio inicial em Cerâmica das Plantas
úteis e medicinais de Frei Vellozo, material educativo itinerante que futuramente percorrerá
escolas da rede pública e particular em um novo projeto de pesquisa.
Este volume de ações foi divido em cinco capítulos sem incluir a introdução, são eles:
I- Escola: Comunidade de Aprendizagem; II- Oficinas de Cerâmica e sua relação com a horta
escolar; III- Criações Compartilhadas a partir das aulas passeio; IV- Práticas educativas como
Criações Compartilhadas; V- Análise reflexiva e Considerações finais.
No capítulo I, Escola: comunidade de aprendizagem- Foi traçado o perfil da escola nos
aspectos físicos, educacionais, e pedagógicos utilizando informações bibliográficas existentes
para que os leitores tenham um breve perfil da escola como instituição educativa, onde se
localizou o objeto de pesquisa. No capítulo II, foi descrita a oficina realizada nas práticas
interativas como vínculo estruturante de grande importância para execução do projeto de
pesquisa e criar redes colaborativas, relacionando cerâmica e horta; no capítulo III, foram
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descritas as aulas passeio realizadas na Serra de São José fundamentadas pela pedagogia de
Freinet. Em seguida no capítulo IV, são descritas outras práticas educativas que surgiram no
decorrer do processo educacional e criativo como atividades de plantio, instalações,
participação em concursos e oficinas. E no Capítulo V foram analisados os resultados obtidos
das práticas mostrando o que mudou a partir das intervenções realizadas e o que ainda pode ser
melhorado no contexto escolar.
2 CONSTRUÇÃO DO QUADRO DE REFERÊNCIAS:
O presente referencial teórico é composto por uma estrutura conceitual que ressalta a
importância de uma abordagem transdisciplinar, dentro do processo de difusão e aplicabilidade
de práticas e criações compartilhadas no contexto escolar.
Os conceitos ou palavras chaves selecionadas para compor e fundamentar a presente
pesquisa são: transdisciplinaridade, educomunicação, sustentabilidade, arte e cerâmica. Assim
sendo, o conceito de transdisciplinaridade é apresentado à luz de D’Ambrosio e Nicolescu: a
Educomunicação, pela abordagem de Ismar de Oliveira Soares e Ademilde Sartori que
fundamentam a participação na consolidação de práticas pedagógicas que desenvolvam a
comunicação e a capacidade criativa e imaginativa; o conceito de sustentabilidade, segundo
Adilson Siqueira e Leonardo Boff; a arte pelo ponto de vista de Fayga Ostrower e Silvio
Zamboni; e a cerâmica apresenta uma discussão entre Frigola e Zandra Miranda.
A importância da inter-relação entre os conceitos apresentados dentro do universo da
presente pesquisa refere-se ao fato de que os mesmos contribuem para reflexões, práticas
extensionistas e análise da realidade onde se insere o objeto de pesquisa e a comunidade de
aprendizagem. A partir da compreensão desses conceitos é possível refletir sobre questões que
perpassam as artes e a sustentabilidade como dispositivos de transformação de espaços sociais,
principalmente no que diz respeito ao ambiente escolar.
2.1 A Transdisciplinaridade dentro do contexto escolar
A visão transdisciplinar ainda é uma abordagem inovadora dentro do contexto escolar e
requer novas estratégias e metodologias de trabalho; dentro desta pesquisa representa uma
possibilidade de realização de práticas que buscam construir uma grande teia para produção de
conhecimentos de forma coletiva. Para explicar este conceito foram selecionados os autores
D”Ambrosio (1999) e Nicolescu (1999), uma vez que no contexto educacional, promover uma

15

visão mais integrada da realidade requer uma mudança de paradigmas tradicionais para
conexões transdisciplinares mais integradoras, tendo em vista sua efetivação em uma sociedade
em rede.
Sobre a transdisciplinaridade o autor D’Ambrosio afirma que:
O essencial na transdisciplinaridade reside na postura de reconhecimento de
que não há nem tempos culturais privilegiados que permitam julgar e
hierarquizar como os mais corretos- ou mais certos ou mais verdadeiros- os
diversos complexos de explicações e de convivência com a realidade. A
transdisciplinaridade repousa sobre uma atitude aberta, de respeito mútuo e
mesmo de humildade com relação a mitos, religiões e sistemas de explicações
e de conhecimentos, rejeitando qualquer tipo de arrogância ou prepotência.
(D’Ambrosio,1999, p.79)

O autor quis dizer que na transdisciplinaridade não existem privilégios culturais que
julguem o que é certo ou errado; a transdisciplinaridade é aberta e considera a complexidade de
explicações de forma humilde, levando em conta todos os sistemas de conceitos, permitindo
que o conhecimento de uma cultura seja repassado para outras culturas, sem arrogância.
Já Nicolescu, apresenta o artigo 3 da Carta da Transdisciplinaridade:
A transdisciplinaridade é complementar à abordagem disciplinar; ela faz
emergir do confronto das disciplinas, novos dados que as articulam entre si; e
ela nos oferece uma visão da Natureza e da Realidade. A transdisciplinaridade
não busca o domínio de várias disciplinas, mas a abertura de todas elas àquilo
que as ultrapassa. (NICOLESCU,1999, p.162)

Na visão de Nicolescu o que sustenta e unifica a transdisciplinaridade está através e
além das disciplinas, mas pressupõe que a articulação de novos dados faça emergir também
novas visões da natureza e da realidade, o que vem a complementar a abordagem disciplinar.
D’Ambrosio e Nicolescu tem em comum que a transdisciplinaridade integra realidades
e considera a complexidade como base para o entendimento dessa realidade; no entanto, se
diferenciam na forma de abordagem, pois D’Ambrosio trata da transdisciplinaridade
considerando o respeito às diferenças dentro de um espaço cultural, enquanto Nicolescu tenta
interligar novos dados que oferecem uma visão da natureza e da realidade.
Entendo como mais próximo o pensamento de D’Ambrosio, porque sua reflexão vem
dar respostas a teorias e práticas geradas no campo educacional sobre a postura transcultural,
que pode inovar a aplicação de metodologias que realcem a participação, a cidadania e o
comprometimento dos estudantes com o coletivo, promovendo uma visão mais ampla e global
das questões ligadas á arte, á sustentabilidade e ao pertencimento local/urbano.
Assim sendo, para efeito desta pesquisa, o conceito de transdisciplinaridade a ser
considerado refere-se a uma estrutura de integração de saberes, dando uma visão geral e menos
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fragmentada do processo ensino-aprendizagem, possibilitando ao estudante uma compreensão
contextualizada da realidade. Ou seja, é de grande importância que dentro de uma proposta
transdisciplinar se leve em consideração a bagagem cultural dos estudantes, bem como
reconhecer a importância de todas as disciplinas dentro do processo ensino- aprendizagem. Essa
abordagem gera uma articulação de sabres que em conjunto integra a formação dos sujeitos na
comunidade em questão.
2.2A Educomunicação:
Para fundamentar a participação dos integrantes e colaboradores desta pesquisa,
consolidando o uso de redes comunicativas como uma das estratégias de interação e
aprendizagem, o conceito de educomunicação torna-se necessário para ser discutido e os
autores escolhidos para este diálogo são Ismar Soares e Ademilde Sartori.
O ambiente a ser construído para as práticas criativas transdisciplinares, tem
características peculiares que favorecem as relações e o desenvolvimento de atividades
coletivas. Para explicar este conceito Ismar Soares coloca que
A educomunicação é o conjunto das ações voltadas ao planejamento e
implementação de práticas destinadas a criar e desenvolver ecossistemas
comunicativos abertos e criativos em espaços educativos, garantindo, desta
forma, crescentes possibilidades de expressão a todos os membros das
comunidades educativas. (SOARES, 2003, p.22)

Segundo Soares, a Educomunicação proporciona a todos da comunidade educativa, a
possibilidade de abertura e criação, já que através das suas ações é possível organizar o
ambiente, disponibilizar os recursos, socializar as ações dos sujeitos envolvidos, desenvolvendo
ecossistemas comunicativos que ampliam a interação entre os que dele participam.
Sartori também afirma que:
A expressão da opinião, o direito ao pensamento e o acesso à educação são
dimensões da pessoa humana. Desse modo, a educomunicação, por ser campo
de inter-relações entre a educação e a comunicação, traz em uma formulação,
o respeito á vida cultural, á expressão por meio dos meios de comunicação. O
direito ao acesso às informações e o direito e uma educação de qualidade.
Educomunicação e comunicação são práticas componentes do ser/estar no
mundo. Não pode haver educomunicação sem respeito aos direitos humano,
pois constituem-se da mesma matéria. (SARTORI, 2015, p.119).

Isso quer dizer que a educomunicação garante as inter-relações entre os que educam e
os que comunicam, garantindo direitos e promovendo o respeito cultural; esse campo de
conhecimento também salienta outros direitos como o de acesso à informação, garantindo uma
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educação de qualidade. Fica claro em Sartori, que a educomunicação garante ao estudante uma
participação que lhe é de direito, sendo o respeito fundamental para que tais práticas
educomunicativas possam se desenvolver no ambiente educacional, uma vez que o trato com a
complexidade e diferenças constitui um ponto positivo para a inclusão e não para a exclusão.
O que podemos constatar de comum nos dois autores são os vínculos que a
educomunicação promove na construção do conhecimento através de práticas criativas que tem
como base a comunicação a favor da educação.
Dessa forma a educomunicação possibilita mediações criativas individuais que podem
se consolidar em uma intervenção consensual, mas que tem um pouco de cada área participante.
Isso só vem a enriquecer o processo de ensino- aprendizagem dando a ele mais dinamismo e
diferentes visões de uma mesma temática. Isto também contribui para que o estudante se
identifique e se sinta incluído, podendo expressar sua opinião, fazer reflexões dialogando com
realidades que ampliam a visão cultural resultante da inter-relação comunicação/ educação.
Assim sendo para efeito dessa pesquisa, o conceito de educomunicação a ser
considerado é de um meio de integração que diminui distâncias dentro de qualquer processo de
abordagem transdisciplinar, porque permite a abertura de espaços criativos através da
comunicação; ao mesmo tempo facilita o diálogo entre os participantes desse processo,
possibilitando que as ações sejam selecionadas executadas e conduzidas em prol do coletivo.
Esta inter-relação proposta pela educomunicação estabelece a necessidade de novas posturas
didáticas e metodologias que incluem também a arte como prática dialógica a fim de sensibilizar
e interligar diferenças.
2.3A Sustentabilidade
Nesta pesquisa a educação é a mola propulsora de mudanças que vão ocorrer no espaço
escolar, porém algumas ações transcendem para espaços externos, colocando o estudante em
contato direto com a natureza.
Sendo assim, o conceito de sustentabilidade vai ser discutido à luz de Adilson Siqueira
e Leonardo Boff, o primeiro por desenvolver pesquisas do corpo em situações de representação,
eco poéticas baseadas no trabalho do ator/dançarino, metodologia aplicada em prol da
sustentabilidade e o segundo por redefinir conceitos através da educação procurando aproximar
o homem do planeta.
Ao definir o tema, Siqueira coloca que:
Como se sabe o termo “sustentabilidade” expressa a conexão intrínseca entre
justiça social, paz, democracia, autodeterminação e qualidade de vida e, para
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poder atingir estes objetivos, é necessária uma estratégia cultural baseada no
pressuposto de que media, artes, educação, comunicação, organização, e
também as emoções desempenham papel decisivo nesse processo de
mudança. (SIQUEIRA,2010,p.98).

O autor quer dizer que a sustentabilidade pressupõe um processo de mudanças pautadas
na conexão de valores sociais, sendo que as artes, a educação, dentre outras formas de
comunicação, são bases para uma estratégia cultural que vão possibilitar transformações
visando a evolução de nossas sociedades, apontando para novos estilos da vida.
Boff defende que a sustentabilidade não acontece de forma mecânica, mas sim através
de um processo educacional em que o ser humano redefine suas relações com o universo, com
a Terra e com a comunidade de vida. Segundo Boff,
Sustentabilidade é toda ação destinada a manter as condições energéticas,
informacionais, físico-químicas que sustentam todos os seres, especialmente
a Terra viva, a comunidade de vida e a vida humana, visando a sua
continuidade e ainda a atender as necessidades da geração presente e das
futuras de tal forma que o capital natural seja mantido e enriquecido em sua
capacidade de regeneração, reprodução e coevolução. BOFF, 2015, p.107).

Este autor discute sustentabilidade e educação, abordando a importância de mantermos
as condições energéticas que sustentam todos os seres do universo, a fim de buscarmos construir
uma democracia sociológica, através da educação eco centrada em princípios norteadores para
uma eco educação sustentável.
Ambos têm em comum a educação como eixo de conexões entre conhecimento e
sustentabilidade, a fim de investigar a possibilidade de incorporar valores ambientais, sociais,
culturais, que incentivem a busca por novos estilos de vida que envolve homem e natureza.
A diferença entre os dois autores está na forma estratégica de pensar em processos e
métodos que favoreçam uma conexão educacional entre temas baseados na sustentabilidade. O
primeiro cita valores que podem ser trabalhados através do corpo, num grupo que estuda
performances e o segundo discute a sustentabilidade como um fruto de um processo
educacional que pode trazer transformações pertinentes para o futuro da Terra.
Para efeito desta pesquisa, Siqueira parece ser o autor mais próximo do objeto
pesquisado. Ele apresenta uma proposta de mudanças de paradigmas através da cultura e
representa as relações pertinentes entre práticas e teorias que buscam inovar no campo da
pesquisa, conectando ciências, artes e sustentabilidade, incentivando estudos e posicionamentos
em relação ao que realmente pode trazer transformações sociais através da educação.
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A sustentabilidade, para efeito desta pesquisa, considera o contexto educacional, como
o que pode promover mudanças no comportamento individual e coletivo, despertando o senso
crítico, ações cidadãs e educação ambiental que promova uma vida de melhor qualidade.
Através dos valores ensinados na escola, é possível resgatar a conexão homem e natureza,
garantindo gerações que consumam com mais consciência, cooperem entre si, e compreendam
os mecanismos econômicos que nos oprimem e nos manipulam socialmente.
2.4 Arte:
Quando pensamos em arte, criatividade é um conceito que deve ser abordado, uma vez
que é condição determinante para o processo de criação de signos e significantes. Fayga
Ostrower em sua obra Criatividade e Processos de criação (2013) trata o tema como um ponto
central da nossa experiência vital. O tema deste livro é a criatividade. O enfoque, o ser humano
criativo. Consideramos “a criatividade um potencial inerente ao homem, e a realização desse
potencial uma de suas necessidades.” (p.5). Segundo Ostrower, a criatividade é inerente ao
homem e a vida é uma necessidade. Para ela, não há separação entre criar e viver, visto que a
ação de criar estabelece possibilidades de evitar a alienação do homem oportunizando a tornarse um ser crítico.
Criar é, basicamente, formar. É poder dar uma forma a algo novo. Em
qualquer que seja o campo da atividade, trata-se, nesse “novo”, de novas
coerências que se estabelecem para a mente humana, fenômenos relacionados
de modo novo e compreendidos em termos novos. O ato criador abrange,
portanto, a capacidade de compreender, e esta, por sua vez, a de relacionar,
ordenar, configurar, significar. (p.9).

Zamboni em seu livro A Pesquisa em Arte: um paralelo entre Arte e Ciência, nos coloca que:
A existência do caráter racional em arte revela-se inegável quando se promove
a interposição e a comparação entre arte e ciência como formas de atividades
do conhecimento humano. (ZAMBONI, 2006, p.11)

Outro assunto discutido em sua obra é a complementaridade entre arte e a ciência que é
considerada um pressuposto para uma compreensão mais profunda de mundo. Segundo
Zamboni 2006, p.23, “a arte não contradiz a ciência, todavia nos faz entender certos aspectos
que a ciência não consegue fazer”.
A linha de raciocínio entre Ostrower e Zamboni são distintas, mas possibilitam uma
relação entre a criatividade e arteciência, tendo em vista que Ostrower nos diz que criar é dar
forma a algo que ainda não existe e Zamboni nos diz que o método de abordagem de pesquisa
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em arte quando comparado com o método científico dá a este um caráter não só racional, mas
também humano.
A abordagem proposta por Zamboni na obra citada coloca a lógica e a organização do
não desvincula criar de viver, criar faz parte da condição humana, “assim como o próprio viver,
criar é um processo existencial. Não abrange apenas pensamentos nem apenas emoções.” (2006,
p.56).
É possível fazer ligações destas obras distintas, mesmo que elas não abordem o mesmo
assunto; eles se complementam permitindo ao pesquisador relacionar pensamentos diferentes,
razão e intuição.
Já nas pesquisas onde oficinas de cerâmica são aplicadas como forma de motivação para
a construção de criações compartilhadas, “o acaso”, segundo Fayga é um ponto considerado no
processo de criação.
O artista, agora em questão, o ceramista, conta com surpresas que surgem desde a
modelagem até o processo de cozimento de uma peça ou obra, pois quando colocada no forno,
é lambida várias vezes pelas chamas, e o efeito nos resultados são surpreendentes. As formas
que surgem do contato das mãos que criam moldando o barro, estão impregnadas de vivências
e experiências que identificam o artista, definindo estilo próprio e etapas do processo criativo.
Mas é também através de nossas memórias, que se configura em arte.
A memória, segundo Fayga Ostrower, “seria uma memória de vida vivida. Sempre com
novas interligações e configurações, aberta às associações”, levando em conta duas etapas que
antecedem a criação de um objeto artístico. Uma acontece dentro do artista, onde se agregam
memórias, desejos, anseios, vontades, sensações, percepções e sentimentos; e outra, exterioriza
este fundamento sensível, revelando ideias, numa forma real de expressão e criação. A
criatividade discutida por esta autora é questão importante para o elo entre arte, urbanidades e
sustentabilidade.
2.5A Cerâmica:
Para finalizar o presente referencial e fundamentar teoricamente a escolha da cerâmica
enquanto intervenção artística e metodológica utilizada para sensibilização do trabalho coletivo,
ganha destaque as autoras Dolors Ros Frigola e Zandra Miranda.
Frigola em sua obra “Cerâmica” a considera como “um elo essencial no padrão cultural
da sociedade”, e define:
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A palavra cerâmica é de origem grega e alude ao conceito de argila em todas
as suas formas. A maior parte dos museus, e graças à qualidade dos materiais,
oferece a possibilidade de apreciarmos como, ao longo dos tempos, os artistas
de todo o mundo se expressaram por meio da argila. (FRIGOLA, 2002, p.7)

Fazer cerâmica constitui uma atividade bastante antiga, e tem como eixo material para
sua execução, a argila. Frigola em sua obra fala da origem das argilas, tipos, manipulação,
técnicas de modelagem, técnicas decorativas e processos de queima, compondo um guia técnico
completo para quem pratica esta arte.
Já Miranda desenvolve um trabalho de pesquisa poético que captura da natureza os
elementos essenciais para seu trabalho artístico em cerâmica. Em seu artigo, “Trajetos Táteis:
Por uma Cartografia Sensível; ela descreve:
As séries de gravuras em cerâmica que elaboro partem da forma encontrada
na paisagem, de origem mineral, vegetal, e animal, e da terra a que é a própria
carne do lugar, portanto, são complementarmente determinadas pela geografia
local. Parece-me uma decorrência natural assumir a paisagem como campo de
pesquisa. (MIRANDA, 2013, p.61).

A autora parte da práxis para dialogar com outros artistas e experiências, mas também
coloca que o caráter experimental da sua produção artística devido à riqueza de materiais
coletados da natureza, favorece a diversidade plástica de seus resultados.
Frigola e Miranda têm em comum a cerâmica como elemento essencial de seus
trabalhos, diferenciando-se pela preocupação da primeira em apresentar um estudo de técnicas
e a segunda por ter a cerâmica e a natureza como centro de suas pesquisas e produções artísticas.
Para efeito desta pesquisa é essencial ter um referencial com descrições técnicas e jargão
específico que certamente auxiliaram no desenvolvimento de oficinas e outras práticas, e ao
mesmo tempo, ter um exemplo de produções que estimulam outros processos artísticos
compartilhados capazes de gerar interfaces com outras áreas do conhecimento através da
cerâmica, como é o caso de Miranda. No artigo, “Trajetos Táteis: Por uma cartografia Sensível,
a autora propõe um percurso pelo centro da cidade de São João Del Rei para os alunos de
geografia e demais participantes do Colóquio a que o artigo foi submetido. Divididos em
equipes eles percorreram as ruas e de posse de placas úmidas de argila, os participantes iam
prensando pelo caminho detalhes que lhes fossem significativos. Este trabalho gerou uma
produtiva discussão sobre detalhes que representavam o espaço e com isso os futuros
professores de geografia sentiram a importância de confeccionar material que estimulassem
metodologias pedagógicas que associassem práticas a outras disciplinas. Muito tem de
semelhante esta prática com as aulas passeio realizadas como práticas deste projeto, onde
nossos estudantes captaram elementos da paisagem natural para fazer suas observações através
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de desenhos, e se inspiraram para se expressar também através da argila. Para efeito desta
pesquisa ressalto aqui a fundamental importância para nossas práticas educacionais da autora
em questão.
Estes são os autores que compõem o referencial teórico desta pesquisa. No entanto
outros serão citados como referência complementar no decorrer da dissertação, a exemplo Paulo
Freire, importante pesquisador para discussões que envolvem educação. E Freinet, também por
apresentar como metodologia pedagógica, as aulas passeio, que para efeito desta pesquisa
justificam criações compartilhadas a partir de visitas a Serra de São José. Assim como os
estudos de Frei Vellozo, compilados por Maria das Graças Lins Brandão sobre plantas úteis e
medicinais que foram catalogadas por ele, constando nesta obra várias espécies da paisagem
natural de nossa região.
3 Capítulo I- Escola: Comunidade de Aprendizagem
Nesta seção é feita uma breve contextualização do local onde foram desenvolvidas as
oficinas de cerâmica com o propósito de estimular outras possibilidades de práticas educativas
numa abordagem inter e transdisciplinar. A escola escolhida para execução desta pesquisa é a
Escola Estadual Amélia Passos situada no município de Santa Cruz de Minas, onde trabalho
desde o ano de 2007. Neste ano em questão fui contratada como professora de Artes, e
atualmente leciono Ensino religioso, tendo tido a oportunidade de trabalhar também com outras
disciplinas nas quais sou habilitada, como filosofia e sociologia.
O município de Santa Cruz de Minas com 8541 habitantes segundo estatísticas do
Instituto brasileiro de estatísticas, IBGE/2018, apresenta as seguintes informações:
Santa Cruz de Minas é um Município com uma área de 3,11 Km2. Foi elevada à
categoria de Vila pela Lei Estadual nº 2.764, de 30 de dezembro de 1962 e emancipado
em 21 de dezembro de 1955, pela Lei Estadual nº 12.030 de 21 de dezembro de 1995
e instalado em 01 de janeiro de 1997.É uma cidade sem grandes recursos econômicos.
Possui uma indústria de extração e beneficiamento de areia de quartzo, uma indústria
de beneficiamento de cal e um aglomerado de microempresas (artesanatos e móveis
em madeira) e um comércio em geral. Primeiros povoadores da região foram os
Bandeirantes. A região é cortada por um Rio chamado Rio das Mortes (nome recebido
devido às inúmeras lutas travadas na região), na época da exploração do ouro. Num
determinado ponto Rio, era de passagem obrigatória. Essa passagem ficou conhecida
como ' Passagem do Rio das Mortes', depois passou a se chamar Porto da Passagem,
Porto Real da Passagem, Vargem do Porto e finalmente Porto. Porto, porque ali
chegavam e saíam em jangadas mercadorias de toda a região (Gêneros alimentícios,
vestuários, etc). Foi desse Porto Real da Passagem que partiram aqueles que
procurando ouro, dariam origem aos arraias da região. Hoje, cidades de São João del
Rei, Tiradentes e Santa Cruz de Minas.
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Disponível em https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/santa-cruzdeminas/historico.
Acesso em: 13/01/2020.

De acordo com os dados descritos acima, as duas margens eram ligadas por uma ponte,
onde era cobrado um pedágio fixado em 80 réis (50 cents) para o tráfego de pessoas e 160 réis
(1 franco) para animais. De acordo com CRUZ, 2016, p.31: “A velha ponte de madeira (figura
1) tinha muitos problemas de manutenção com diversos acidentes registrados pelos jornais de
São João Del Rei.” Atualmente essa travessia é mais segura, a ponte é de cimento e possui
passarelas laterais para pedestres. O pedido de construção desta ponte data de 11/ 07/1730,
quando a Câmara de São João Del Rei fez pedido ao Rei Dom João V. Em 1735 a ponte foi
construída com a madeira duríssima chamada Aroeira do sertão, ficando conhecida como
“Ponte do Porto”.

Figura 1 - Velha ponte do Porto
http://ihgt.blogspot.com/2019/03/pontes-pinguelas-e-bueiros-em.html

A cidade situa-se na região do Campo das Vertentes, entre os municípios de São João
Del Rei e Tiradentes, compondo um circuito histórico de cidades. São localidades que
encontram distribuídas nas belíssimas paisagens do trajeto da Estrada Real, cujo mapa está
disponível em https://www.youtube.com/watch?v=ZKvg1TMkiyI. O antigo Arraial do
Córrego, hoje tem a identidade de Cidade dos Móveis e do Artesanato, slogan de entrada do
município. Ao longo de uma das ruas principais, encontramos várias lojas de móveis de
demolição (figura 2), móveis rústicos e de muito bom gosto. Para muitos de nossos alunos o
primeiro emprego se dá nestas fábricas de móveis ou nas lojas de artesanato.
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Figura 2- Loja de Móveis de demolição em Santa Cruz de Minas
Fonte:www.moveisestradareal.com.br, acesso em 13/01/ 2020.

De acordo com os dados apresentados, a cidade tem uma pequena área urbana, o que
justifica a expressão de a “menorzinha” do Brasil. Dentro deste pequeno contexto urbano a
escola, local de desenvolvimento desta pesquisa, possui uma estrutura física ampla e
conservada, com vinte nove salas disponíveis para funcionamento, contam com nove turmas
em atividade, quatro do ensino médio, quatro do fundamental, e uma turma do tempo integral.
Alguns espaços foram repensados, e atualmente a escola possui uma ampla biblioteca, dois
laboratórios de informática, um laboratório de ciências em construção, sala de jogos, cozinha,
lavanderia, refeitório, duas quadras, dois pátios, uma área fechada reservada para horta e uma
grande extensão de área verde.
A partir das informações obtidas através do censo Escolar do ano de 2017, esta entidade
tem dependência administrativa na rede estadual de ensino, e está localizada na zona urbana da
cidade de Santa Cruz de Minas, constando o total de 304 matrículas iniciais e 11 matrículas de
admissão após, totalizando 315 alunos, e a gestora é Maria Aparecida dos Santos Reis. O quadro
de funcionários referente à amostra temporal desta pesquisa encontra-se em anexo e são do
período de 2017 a 2019. (anexo II e III).
3.1 Ações de Implementação do projeto
A primeira ação de implementação de nossas práticas foi a visita da orientadora Dra.
Zandra Miranda que aconteceu no dia 14 de setembro de 2017, com o objetivo de conhecer o
espaço. Acompanhadas pela diretora percorremos as dependências da escola e a partir das
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observações muitas sugestões foram dadas. Uma delas foi o plantio de 3Ora-pro-nóbis na
extensão dos muros, ideia aceita pela direção com entusiasmo já que esta verdura além de
contribuir com nutrientes na preparação da merenda dos estudantes também aumenta a
segurança dos muros, evitando invasões.
Em reunião de módulo II, o projeto foi apresentado à comunidade escolar, e a partir
desta, outras reuniões foram realizadas para planejamento de ações comuns, agendamentos e
atividades que pudessem contribuir com estratégias e abordagens visando o trabalho coletivo.
Foi utilizado como metodologia aplicada a este tipo de pesquisa, o desenvolvimento de
Práticas Interativas (Gincana) para dar início às nossas ações referentes ao projeto. O objetivo
foi integrar a comunidade ao tema, interagir e preparar para a criação de redes comunicativas.
As atividades realizadas na gincana foram capazes de envolver a comunidade escolar,
mostrando que é possível realizar um trabalho de intervenção e participação efetiva, o que
contribuiu para o desenvolvimento de valores como convivência harmoniosa, respeito mútuo e
a colaboração. Através do lúdico, os estudantes aprenderam conceitos que para eles podem
parecer complexos na metodologia tradicional, favorecendo o uso do raciocínio lógico, da
criatividade, e de respostas afetivas culturais que os transformam em protagonistas da sua
realidade. Gincana Escolar, de acordo com o que descreve o regulamento do Colégio Sólido 4,
“é uma competição, em geral, entre equipes, desenvolvida em fases e tarefas, que estimula o
trabalho coletivo. Nela, leva-se em conta cumprir objetivos predeterminados com precisão e
habilidade” (Regulamento de Gincana Solidária, 2017, p.1) Mas para nós, as práticas interativas
pareceram uma grande festa. Balões, enfeites e as cores específicas de cada equipe, verde,
branca, azul e vermelha, delimitou o espaço e no quadro informativo (Figura 3) , foram sendo
inseridos os pontos das tarefas cumpridas, as próximas que foram executadas, o número de
materiais e mantimentos arrecadados, dentre outras questões relacionadas às práticas.
Foram cinco dias de atividades diversificadas e diferenciadas do contexto formal.
Aprendemos, nos divertimos, colaboramos com a escola, convivemos e interagimos entre si. A
organização das equipes se deu por sorteio e no geral cada grupo contou com 59 participantes

De acordo com Maria das Graças Lins Brandão, em Plantas Úteis e Medicinais na Obra de Frei Vellozo (pag.
63); Ora Pro Nobis, cujo nome científico é Pereskiaaculeata Mill.; é uma espécie muito apreciada na culinária.
Planta rica em polifenois com efeito antioxidante, antimicrobiano e antifúngico.
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O Colégio Sólido (Montes Claros) segue o sistema educacional ANGLO que tem a seguinte filosofia: “Construir
um mundo ainda melhor com um método de ensino que foque tanto no desenvolvimento do aluno em sala de aula
quanto na formação de valores. A Gincana Solidária foi utilizada como estratégia para promover a cooperação e
solidariedade.https://colegiosolido.com.br/upload/files/2017/4/regulamento-gincana-solidaria-
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201719165331.pdf acessado em agosto/2018
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com um pouco de cada série dos turnos manhã e tarde. Cada equipe teve um representante
responsável por atuar junto à coordenação e zelar pela realização das tarefas do seu grupo.

Figura 3-Quadro informatico da III Gincana da E.E.Amélia Passos

O desenvolvimento destas ações se deu de forma inter e transdisciplinar. Cada um do
corpo docente representou sua caixinha disciplinar, e compôs o complexo cubo da
transdisciplinaridade criando pontes, mesclando conceitos, para mais adiante colhermos os
frutos dessas ações com outras propostas a ser construídas. Esta estratégia também serviu para
juntos “aprendermos a ser” enquanto equipe; e para juntos desfazermos de rótulos
preconceituosos que diminuíam a importância do nosso trabalho.
A metodologia pesquisa-ação para efeito desta pesquisa e para efeito de qualquer
trabalho coletivo educacional representa dinamismo, mobilização, complexidade, movimento
pedagógico, ações exploratórias e interventivas, com o intuito de vivenciar erros e acertos, e
selecionar os resultados que melhor puderem ser replicados e renovados em outras futuras
ações, pois acreditamos que educação é o caminho, e que juntos podemos fazer a diferença.
Como qualquer caminho a ser percorrido, a transposição de obstáculos diários é normal,
pois dificuldades e conflitos são comuns acontecerem uma fez que estamos lidando com a
diversidade de posturas, opiniões, ideias; e com a rigidez de normas, que se fazem necessárias
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para que haja um bom convívio social e institucional. Em qualquer grupo social, as dificuldades
e conflitos são resolvidos democraticamente por consenso, fazendo-se necessária a intervenção
para tomadas de decisão em conjunto, principalmente quando o fluxo de saída e entrada de
componentes participantes é um fator a ser considerado. A mudança no quadro pessoal da
escola muda o perfil da equipe ou estabelece novas formas de atuação. Sendo assim uma das
principais dificuldades que enfrentamos neste projeto foi as mudanças anuais no quadro de
funcionários originadas pelas novas contratações, mudanças de lotação, e até mesmo a troca de
governo, o que influencia radicalmente na organização escolar e propostas pedagógicas de cada
ano letivo.
A pesquisa- ação está sujeita a estas mudanças cotidianas, coube à equipe adequar-se,
buscar parcerias e soluções e trabalhar dentro do possível focando sempre nos nossos alunos e
no melhor para o coletivo. Assim sendo, podemos dizer que, este tipo de pesquisa enfatizou a
participação voluntária e o exercício da cidadania, dividimos responsabilidades e cada um
colaborou à sua maneira, e o empoderamento do grupo deu-se através da interação uns com os
outros, com a comunidade e outros parceiros, gerando pensamento crítico em relação à
realidade e favorecendo o crescimento social, trazendo transformações.
Na próxima seção a cerâmica é apresentada como núcleo estruturante e interativo da
pesquisa “Mãos na Terra” e interliga-se com as atividades desenvolvidas na horta escolar, e as
mesmas mãos, na terra, agora plantam verduras que são consumidas e colhem plantas
medicinais para a elaboração de um compêndio de registros cerâmicos.

4 Capítulo II- Oficinas de Cerâmica e sua relação com a Horta escolar.
A arte, enquanto conjunto de diferentes expressões é um importante veículo de
comunicação na integração social, e proporciona ao educador um suporte pedagógico que
viabiliza a aplicação de metodologias bem criativas.
Para efeito desta pesquisa a cerâmica representa uma metodologia aplicada para
sensibilizar os participantes deste projeto através da arte. A argila possui facilidade de
manuseio; e amplia as possibilidades de enriquecimento do processo criativo através da
experimentação, do contato tátil, a partir de olhares curiosos sobre a paisagem. Nas oficinas
ministradas foram compartilhadas memórias do tempo de criança que tinham “o fazer
comidinha de barro” como uma das ações do brincar de casinha, ou do construir mini esculturas.
O barro ou tecnicamente a argila, é um mineral resultante da decomposição de rochas, que
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misturada água adquirem uma característica de se deixar moldar, tornando-se uma matériaprima artística capaz de resultar em excelentes trabalhos artesanais ou obras de arte.
A experiência de colocar as “mãos na terra” representa nesta pesquisa a participação em
oficinas, o fazer coletivo, as criações compartilhadas, com o intuito de experimentar sensações
táteis com o barro, deixando a imaginação fluir, e vivenciando o desafio de trabalhar em
conjunto na confecção de uma peça em dimensões maiores, processos criativos direcionados
para confecção de vasos, com o propósito de fazer plantios, e desenvolver outros trabalhos
coletivos na horta escolar.
Sendo assim, o fazer artístico teve como objetivo principal despertar o grupo de
estudantes para novas práticas e metodologias, incentivando formas de expressão através de
técnicas de modelagem, inspiradas na natureza local do entorno, a Serra de São José. Segundo
MIRANDA (2016) p.61, no artigo Trajetos Táteis: Por uma cartografia sensível, “nossa
paisagem materna é um elemento fundamental de nossa identidade. A ideia de que somos
formados pelo que nos cerca, por nossa paisagem...” esta experiência prática significou olhar
para Serra de São José, observar detalhes da natureza, suas cores e formatos, apropriando-se
deste espaço como inspiração e conexão com o meio ambiente.
As práticas interativas descritas como metodologia da pesquisa ação, além de jogos,
corrida de orientação, provas e outras brincadeiras, também proporcionaram aos estudantes a
oportunidade de participação na prova do vaso cerâmico, onde em conjunto, os participantes
tinham o desafio de modelar um vaso coletivo que foi julgado pelos jurados, avaliado de acordo
com alguns critérios de pontuação e escolha do melhor elaborado.
Sendo assim a estrutura metodológica desta oficina teve como objetivo geral a
confecção coletiva de um vaso cerâmico (figura 3) por cada equipe participante das práticas
interativas do ano de 2017. Foram selecionados cinco componentes das quatro equipes de
interação e explicados aos participantes as técnicas que seriam utilizadas na construção da peça.
Antes de iniciar a modelagem foi sugerido aos estudantes que desenhassem uma forma
desejada, e dentre os cinco desenhos escolhessem em consenso o que eles iam executar em
conjunto. É importante projetar este esboço inicial mesmo se tratando de cerâmica, pois serve
de orientação na hora de execução da peça. Para facilitar a participação e o envolvimento de
todos, optei pela técnica com rolos, que segundo FRIGOLA, 2002, p.32, “é uma das técnicas
mais antiga que existem, pois, data de 6000 a. C”. Segundo esta autora as etapas para realização
desta modelagem são:

29
1-Executamos uma placa com rolos. Depois colocamos sobre uma superfície,
marcamos ou recortamos a forma circular que irá constituir a base da peça.
2- Retirar o barro que está a mais na base.
3- Sobre a base, efetuamos umas incisões em forma de cruz;
4-Umedecemos com barro líquido para unir o primeiro rolo à base;
5-Procedemos à elaboração do rolo, mas primeiro damos-lhes um pouco de
forma alongando-o com a mão;
6- A seguir fazemos o barro girar sobre uma superfície plana, movendo-o com
as palmas das mãos sem apertar demasiado, para que o rolo fique
completamente redondo e não aplane. (FRIGOLA, 2002. p. 32 e 33)

Esta técnica possibilita a construção de peças grandes e pequenas, e à medida que os
rolos são costurados e são colocados uns sobre os outros, a forma escolhida vai sendo
estruturada, e a peça assim que ganha o volume, tamanho e forma desejados, é alisada com uma
esponja úmida para um melhor acabamento. Explicada e entendida, disponibilizei aos
participantes espátulas, linhas de náilon para cortes da massa, e sugeri o começo da elaboração
da peça.

Figura 4- Confecção de Vaso cerâmico

Figura 5- Vaso Pronto
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A atividade tinha como objetivos específicos o trabalho em equipe, a superação de
desafios que poderiam surgir na hora da execução, a experiência de colocar as mãos no barro e
criar coletivamente um objeto cerâmico.
Outras oficinas foram realizadas no decorrer da execução do projeto, e outras técnicas
foram utilizadas como a modelagem livre, e a técnica de prensagem de elementos da natureza.
Cerâmica e horta combinam muito bem com o termo “Mãos na terra” uma vez que em ambas
as atividades temos o feliz contato e manuseio deste elemento, uma moldando a argila e outra
quando executamos técnicas de plantio. Conseguimos, além disso, conciliar os estudos das
plantas úteis e medicinais às nossas práticas, quando percebemos através de uma atividade
diagnóstica que nossos estudantes viam com uma bagagem enquanto memória do uso de chás
e outros procedimentos que envolviam um conhecimento popular destas plantas. Quando
agregada á necessidade de incorporar hábitos alimentares saudáveis, surgiu a ideia da horta
escolar, um sonho da direção e do nosso professor Júlio César Leite, da disciplina de Ciências.
Assim a horta escolar também foi considerada uma possibilidade de prática pedagógica
capaz de inserir valores na educação para uma vida sustentável. A partir desta atividade, o
contato com a terra associou conceitos como cerâmica, horta, e plantas medicinais, valorizando
aspectos da flora e fauna local, incorporando valores ambientais, sociais e elevando a
perspectiva em relação a melhoria da qualidade de vida. Os estudantes tiveram a oportunidade
de refletir através desta práxis geradora de sustentabilidade.
A construção da horta na Escola Estadual Amélia Passos, representou dentro desta
pesquisa, um momento de vivência experimental dentro da educação integral que colocou os
estudantes em contato com uma sala de aula viva, dinâmica, proporcionando descobertas diárias
em relação ao manuseio da terra, das técnicas de plantio, e cuidados de manutenção no
cotidiano. Os créditos de cuidado também foram atribuídos, a funcionária Vera Lúcia Santiago
que sempre que tinha um tempinho, se dedicava á horta, plantando, aguando, e reformando
canteiros com ajuda dos prestadores de serviços dos quais tivemos parcerias.
A organização e implantação inicial da horta foi possível devido aos materiais
recicláveis arrecadados nas tarefas prévias das práticas interativas em formato de Gincana,
materiais que serviram para construção de canteiros de garrafas de vidro (figuras 6 e 7).
Latinhas também foram arrecadadas, vendidas e a quantia gerada foi revertida para compra de
adubos, mudas e terras.
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Figura 6 e 7- Horta Arquivo pessoal

As atividades desenvolvidas na horta geraram possibilidades de abordagens
transdisciplinares que desenvolveram valores ambientais, sociais, e incentivando o exercício da
cidadania. Outros objetivos e habilidades interdisciplinares perpassaram os conteúdos e
puderam ser compreendidas como pontos importantes como os descritos a seguir:
•

Perceber-se como sujeito transformador na sociedade; resgatar as trajetórias das
famílias, e trabalhos que realizam;

•

Entender sua responsabilidade na preservação do meio ambiente;

•

Construir hábitos responsáveis pelo uso da água incorporando valores no seu cotidiano;

•

Compreender o processo de fotossíntese e outros processos naturais das plantas;

•

Aprender a construir canteiros com materiais recicláveis;

•

Pesquisar sobre compoteiras para produção de adubo;

•

Refletir sobre a alimentação saudável; dentre outras habilidades.
A horta escolar é uma experiência significativa e geradora de intervenções estratégicas

que podem ser trabalhadas em outras disciplinas desde a matemática com medida de espaço
entre as mudas, tamanho dos canteiros, quantidades e contagem; até a formação de valores
como o respeito, a colaboração, o trabalho em equipe, a participação e a transformação do
espaço escolar.
A experiência de ir para horta teve o propósito de ampliar o campo de pesquisa no que
diz respeito às atividades que relacionaram conhecimentos das disciplinas formais, como por
exemplo, o estudo das partes das plantas da aula de ciências com o plantar a muda na horta, e
o de criações compartilhadas através da argila, facilitando também a interação dos envolvidos.
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As plantas medicinais começaram a ser investigadas em nossa escola quando o Sr.
Orlando Vicentini fez uma palestra (2016). Nesta ocasião ele também nos acompanhou numa
aula passeio pela serra, foram mostradas para os estudantes as espécies que podemos encontrar
em nossa paisagem, cuja coleta sempre fez parte das atividades diárias dele. Para esta pesquisa,
retomamos este interesse, porém utilizamos os dados e recursos do CEPLAMT, Centro
Especializado em Plantas Aromáticas, Medicinais e Tóxicas (UFMG) para identificar as
espécies catalogadas por Frei Vellozo no século XVIII, quando as espécies foram registradas
através de desenhos de observação. Atualmente publicações como o livro da professora e
pesquisadora Maria das Graças Lins Brandão, faz parte do acervo de publicações do
CEPLAMT, e tem esta docente como coordenadora desse Centro de dados.
Abro aqui um parêntese para diferenciar o conceito de conhecimento popular e
conhecimento científico. O primeiro trata-se de um saber adquirido através do senso comum e
se diferencia do conhecimento científico pela forma ou métodos utilizados para se conhecer o
objeto estudado. Levam-se em conta no conhecimento popular as experiências da nossa vida
diária, as explicações não são fundamentadas e as ideias ou conceitos são assistemáticos, não
se organizam a partir de fatos, e sim por se “Ouvir dizer”. Já o conhecimento Científico
fundamenta-se a partir de constatações, formulações de hipóteses, de explicações, pesquisas e
estudos que discorrem sobre determinado assunto, aproximando-se de conceitos mais exatos.
Quando a escola teve a oportunidade de receber em 2016 a visita do raizeiro Sr. Orlando
Vicentini, morador de Santa Cruz de Minas, ele compartilhou conosco suas vivências na Serra
de São José enquanto coletor de Plantas e raízes de cunho medicinal, configurando a
transmissão do conhecimento popular, através da contação de casos e apresentação de algumas
espécies nativas da Serra. Já em 2019, para efeito desta pesquisa, a abordagem sobre este
mesmo tema foi de cunho científico, e ao estudarmos as espécies referendadas pelo naturalista
Frei Vellozo, foi possível obter conhecimentos mais precisos sobre espécies de plantas
medicinais encontradas na Serra de São José, e constatamos que sobre algumas delas já foram
desenvolvidas pesquisas para investigar suas propriedades medicinais.
A partir destes estudos foi possível fazer conexões entre Cerâmica e Horta, quando
realizamos oficinas de cerâmica. O objetivo foi prensarmos plantas em placas de argila, sendo
elas as plantas úteis e medicinais da Obra de Frei Vellozo (anexo IV), tendo como bibliografia
de apoio o livro de Maria das Graças Lins Brandão que proferiu uma palestra sobre o assunto
dia 09 de setembro de 2019 (Anexo V) para apresentar a obra e esclarecer dúvidas. Estas
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oficinas foram descritas no Capítulo 7, onde apresento as ações e práticas que contribuíram para
a valorização do espaço escolar e desenvolvimento de novas metodologias.
Na secção seguinte dou ênfase a práticas transdisciplinares que surgiram no decorrer
deste percurso científico e que são de igual importância para a construção do perfil da escola
que queremos construir. Trata-se da minha participação no Grupo de Aprendizagem Criativa.
4.1A Cerâmica na Aprendizagem Criativa:
O programa PIPAUS através da disciplina Seminário de Projetos II lecionada pelo
professor Eduardo Bento, me deu a oportunidade de participar do Grupo de Aprendizagem
Criativa, cujas reuniões aconteceram no campus Santo Antônio nos Laboratórios LEROELaboratório de Extensão em Robótica Educacional e no LAKID- Laboratório de
desenvolvimento de Kits Educacionais, onde experimentei a aplicação de oficinas de cerâmica
para o grupo e para professores da rede estadual no FIC- Feira de Invenção e Criatividade, e
aprendi outras técnicas utilizadas em Tecnologias Assistivas.
A Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa abrange artistas, educadores,
pesquisadores, pais, alunos e outros profissionais que possam a vir contribuir para este
segmento que tem como fundamentação teórica a espiral da criatividade (figura 6)
movimentando ações compartilhadas em rede, proporcionando aos participantes inovações na
área tecnológica, trazendo contribuições sociais incluindo tecnologias inclusivas dentre outros
processos criativos.

Figura 7 - Espiral da Criatividade
Fonte: photos.google.com

Na primeira oficina, Criação de Personagens em Cerâmica apresentei a proposta de
contextualização em dois micromundos, Serra de São José e Horta Escolar, um ambiente
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interno à escola e outro externo dentro do contexto urbano, e sugeri a criação de um super herói
do meio ambiente e um vilão através de desenho, versão bidimensional, dando aos personagens
nomes e super poderes. Em seguida os participantes projetaram seus personagens no formato
tridimensional modelando na cerâmica suas esculturas. As criações foram compartilhadas entre
os participantes do grupo, possibilitando pensar em outras propostas originárias desta, como
por exemplo, a confecção de Histórias em quadrinhos. (figuras 7)
O esboço em forma de desenho, desperta a imaginação significando um mini projeto de
ideias, ficando mais fácil a execução em cerâmica, na hora de modelar. Quando aplicada em
sala de aula, principalmente em crianças de faixa etária inferior a 10 anos, obtemos resultados
satisfatórios em relação à coordenação motora, a expressão livre dirigida, e a incorporação de
valores ambientais através de quadrinhos que também desenvolvem a aprendizagem, leitura e
escrita.
Mas com certeza, ao mudarmos de faixa etária, a oficina pode ser repensada de acordo
com outros interesses que se queira explorar no grupo trazendo reflexões mais profundas, e
outras contextualizações de acordo coma a realidade dos participantes.
O objetivo de aplicação neste grupo foi de compartilhar a experiência para que futuras
oficinas possam ser planejadas tendo outros grupos e instituições diferentes como foco.

Figura 8- Personagens criados pelo Prof. Eduardo Bento: Senhor Cuidado e Descaso mor
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A realização do FIC- Feira de Invenção e Criatividade (Anexo VI) realizada na UFSJCampus Santo Antônio em maio de 2019 foi um evento que articulou educadores da
Superintendência Regional de Ensino de São João Del Rei. Os participantes autorizados a
participar de oficinas neste evento puderam escolher dentre os mais variados temas,
proporcionando um leque de possibilidades de metodologias e inovações a serem aplicadas em
sala de aula ou em projetos educacionais.
A oficina Mãos na Terra: Prensagem e Registros da Natureza (figura 10) teve como
objetivo a criação de objetos em cerâmica inspirados por texturas de elementos vegetais.
Paralela a prática foi sugerida ações interdisciplinares com outras disciplinas como ciências e
arte que acrescentam teoria ao lúdico, ajudando no processo ensino aprendizagem.
As escolas públicas buscam por práticas que despertem o lado criativo, a atenção,
concentração, tornando os conteúdos programáticos mais leves e prazerosos, e isso se dá
quando o estudante aprende brincando, jogando ou fazendo arte. E a cerâmica é um material
flexível, maleável, podendo ser utilizada tanto para o cozimento quanto para versão á frio
(massa de biscuit), dando ótimos resultados. A participação de professores neste tipo de
atividades ainda é pequena, devido os compromissos escolares e liberação de professores em
dia letivo, que compromete a rotina da escola.

Figura 9- Oficina de Prensagem- Elementos da Natureza

A aprendizagem criativa http://aprendizagemcriativa.org/ é uma rede que busca
implantação de abordagens metodológicas inovadoras buscando melhorias para educação do
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Brasil. Na nossa região, o núcleo abrange São João Del Rei, Tiradentes e Santa Cruz de Minas
e demais cidades circunvizinhas, contando com profissionais e colaboradores de várias áreas
do conhecimento, contando aproximadamente com 60 membros, aumentando a cada dia a
adesão de parceiros.
Minha participação neste grupo ajudou a ampliar os conhecimentos em metodologias
educacionais e outros recursos tecnológicos que aplicados em sala de aula proporcionaram ao
estudante uma forma nova e criativa de aprender. Incluir a cerâmica nestes processos de
aprendizagem significou o desejo de querer explorar novos campos de experimentação
pedagógica e transdisciplinar, dando continuidade a estes estudos.

5 Capítulo III- Criações Compartilhadas a partir das Aulas Passeio
Neste capítulo são descritas as criações compartilhadas, aulas passeio, fundamentadas
na metodologia educacional de Freinet (1975). Desde o Projeto de Educação Patrimonial
realizado em 2015, já é comum nossas idas à Serra de São José para observações da natureza,
contato com o ambiente, conscientizações e limpeza recolhendo o lixo encontrado no caminho.
As caminhadas (figura 8) tiveram como objetivo fundamentar criações compartilhadas
envolvendo a arte, a partir de desenhos de observação, trabalhos ilustrativos da vegetação,
estudos de plantas medicinais encontradas na serra, sincretismo religioso comum na cachoeira
do Bom Despacho, fauna característica da serra, relação das pessoas com o meio ambiente,
dentre outros.

Figura 10- Aula passeio Serra de São José - Foto Luiz Cruz
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Considerando este inspirador cenário como local de aprendizagem e observação,
amplia-se o leque de temas transversais que permitem ao educando uma interação de saberes.
As práticas pedagógicas passam a integrar diferentes áreas do conhecimento, viabilizando a
transdisciplinaridade e uma participação social mais abrangente. Esta contextualização do
conhecimento em campo é o que forma e constrói um comportamento ecológico voltado para
os cuidados com o meio e olhares atentos para as relações dos indivíduos com o mundo.
Educar para a sustentabilidade requer posturas e ideias que diferem das tradicionais
posturas educacionais. Muitos obstáculos e desafios precisam ser superados, para que o diálogo
e a cooperação prevaleçam. Só assim será possível romper com estratégias engessadas e prédeterminadas que fragmentem o conhecimento, dificultando a compreensão e o aprendizado.
Neste contexto, Boff diz que:
A sustentabilidade não acontece mecanicamente. Ela é o fruto de um processo
da educação pela qual o ser humano redefine o feixe de relações que entretém
com o universo, com a terra, com a natureza, com a sociedade e consigo
mesmo. (BOFF, 2012, p. 149).

Já Freinet (1975) considera que um dos objetivos da educação é o alcance da vida
humana plena e digna, apropriando-se da cultura e da cidade. A base de sua pedagogia tem o
princípio da cooperação como alicerce, onde existe a interação entre alunos e professores; o
que permite uma organização dos trabalhos de forma cooperativa.
Esse autor define as aulas passeio como práticas que contribuem para a aquisição de
conhecimentos, no nosso caso, também é uma oportunidade de estar ensinando sobre o cuidado
com o meio que nos cerca e do qual usufruímos no nosso dia de lazer. Esta conexão do homem
com a natureza é fundamental para garantirmos um futuro melhor para as futuras gerações. As
frequentes queimadas na Serra de São José proibidas no Brasil pela Lei Federal nº 9.605, de
fevereiro de 1998, é considerado crime prevendo reclusão, de um a quatro anos, e multa. No
intuito de conscientizar para a diminuição de queimadas na serra, foi realizado um concurso de
desenho e produção de texto, Serra sem fogo é Serra com vida. Para inspirar e incentivar a
participação dos estudantes, dia 29 de setembro de 2018, uma aula passeio foi proposta para o
ensino fundamental, com as turmas de 6º até 9º anos.
A caminhada envolveu as professoras de matemática, artes, ciências, ensino religioso,
história e educação física, e teve como objetivo a realização de desenhos de observação em
campo. Cada estudante levou uma prancheta com folhas brancas A4 e um lápis, para que
esboços das produções artísticas pudessem ser feitos da paisagem da parte de baixo da
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cachoeira. A metodologia desta atividade ao ar livre pode ser associada e explicada a partir do
que nos coloca Freinet:
A técnica das aulas passeio proposta por Freinet apresenta métodos que
compactuam com os objetivos da Educação ambiental, pois acredita que a
escola é capaz de transformar a sociedade e propiciar ao aluno a oportunidade
de observar o seu entorno, levantando dados para estudos. (FREINET 1975).

Esta experiência promoveu uma aprendizagem dinâmica permitindo a construção entre
as pessoas incentivando a livre expressão, exemplificando a utilização de um modelo
participativo enfatizando objetivos como pensar, refletir, analisar. A dinâmica educativa se
opõe ao modelo tradicional que habitua as pessoas a aceitar passivamente a recepção dos
conhecimentos, sem crítica aos conteúdos, ideias e práticas.
As aulas passeio renderam desenhos criativos (figura 11) que expressaram as percepções
feitas pelo grupo e despertou um olhar diferenciado para a paisagem observada, interligando
percepções, tema, natureza. Saímos com nossos alunos explorando o caminho Estrada Real,
prancheta em mãos, olhar flutuante sobre as belezas da Serra, incluindo Quaresmeiras que
coloria o percurso e alegrava o trajeto.
Freinet valorizou a livre expressão em suas diversas práticas educacionais. Os
estudantes do ensino fundamental expressaram-se através da natureza e da arte, utilizando-se
da técnica de desenho de observação contextualizada com a natureza local, constatando outros
problemas como o descarte do lixo, de forma crítica e presencial. Em todas as nossas idas na
Serra é de praxe levarmos sacos plásticos vazios para arrecadação de lixo produzido ou que
fosse encontrado. As aulas passeio deram aos estudantes a oportunidade de exercitar a
criatividade, captando pelo olhar impressões, luz, cores, e registrando através dos traços,
sentimentos e reflexões acerca do ambiente que compartilham e os cuidados que devemos ter
em relação a natureza.

Figura 11- Desenho de Observação (Autor: P.A.N)
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Paralelo a este trabalho, atendendo a mesma proposta do Concurso Serra sem fogo é
Serra com Vida/ 2018) promovido pelo Projeto Social CAC- Criança Adolescente Cidadã, sob
a orientação da professora Laila Sousa Pires de Língua Portuguesa, os alunos da manhã
participaram da categoria produções de texto/ Ensino médio e foram contemplados com três
primeiros lugares ; proposta do Projeto Social CAC – Criança Adolescente Cidadã, na página
das redes sociais https://www.facebook.com/projetocac/ se encontra fotos da cerimônia de
premiação e outras publicações.
Abaixo disponibilizo a imagem de um dos textos vencedores, do estudante Thiago
Anacleto Barbosa do 3º ano do ensino médio. A premiação se deu no campus Santo Antônio
da UFSJ e além de certificado de participação os alunos receberam uma quantia simbólica em
dinheiro.
Tanto as produções artísticas (desenhos) quanto as produções textuais são resultados de
aulas de observação da natureza, reflexões e explicações de conteúdos feitos também em sala
de aula. Os professores a partir destas aulas passeio puderam fazer diversos tipos de
intervenções considerando conteúdo específicos de suas disciplinas e também considerando
aspectos gerais do tema Meio Ambiente que perpassa os conteúdos. O estudante vai a campo
observa, analisa, reflete, associa aos conteúdos lecionados e se expressa em forma de escrita e
de arte, dando sua interpretação e expondo suas ideias de forma particular.
O desenvolvimento deste tipo de atividade nas escolas com enfoque inter e
transdisciplinar representam paradigmas modernos que servem como referenciais para práticas
sustentáveis que culturalmente pretendem construir uma nova postura do seu humano diante do
planeta. Despertados os valores de pertencimento, os estudantes ampliam seus conhecimentos
comparando-os com a sua realidade e dando-lhes um valor mais significativo. Através de
desenhos e outras produções poéticas conferimos a valorização do espaço ambiental do entorno,
em particular a Serra de São José.
Podemos constatar através da mídia algumas reportagens sobre a questão das queimadas
em nossa região (confira em https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2019/08/20/fogodestroi-10-hectares-de-reserva-ambiental-na-serra-em20/08/2019 material que foi utilizado em
sala de aula e como fonte de pesquisa para debates e discussões sobre o tema, a fim de
contextualizar e orientar para as produções e desenhos.
É de extrema importância despertar a postura de se sentir parte da natureza, de
compartilhar a consciência de preservação e cuidado que devemos ter com nossas paisagens
naturais, ameaçadas pelo instinto predatório do homem, que só vê a natureza como fonte de
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recursos econômicos, quando deveríamos reconhecer que somos parte deste ecossistema vivo
que é a Terra.
Segundo a poesia da estudante K. F. D, vencedora do concurso Serra sem Fogo é serra
com vida de 2019, aluna do turno da tarde, nossa Serra merece ser preservada. Orientada pela
professora Elisa Helena Bassi Rocha, que desenvolveu oficinas de poesia, motivando os alunos
através da pontuação e premiação. A estudante escreve:
Serra! Lugar que todos
devemos preservar.
Um lugar muito bonito
onde canta o sabiá.
Onde há vida
e alegria,
onde todos nós
nos sentimos livres a cantar.
Não devemos desmatar,
Lá há força e vida por todo lugar.
Então devemos preservar. (K.F.D - 7ºano).

Podemos notar que as aulas passeio surgiram efeitos não só ilustrativos, mas também
poéticos, inspirando nossos alunos a transformar em versos a beleza contemplada em nossa
Serra, conscientizando para o cuidado que devemos ter com a preservação das paisagens da
nossa região e com a natureza de forma geral, reafirmando o que nos propôs Freinet com sua
metodologia.
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6 Capítulo IV- Práticas Educativas como Criações Compartilhadas na Educação
Integral.
6.1 Oficina de Plantio- Kokedamas:
No ano de 2018 tive a oportunidade de ser contratada para a disciplina de Arte e Cultura
na Educação Integral, completando meu cargo de sociologia e Ensino religioso. Neste período
de maio a dezembro pude colocar em prática algumas oficinas de plantio, oferecer aulas de arte
com argila, e levar os estudantes para a horta para aulas de manutenção e identificação de
hortaliças. Uma das oficinas foi a de Kokedamas, técnica japonesa de plantio, que consiste em
confeccionar esferas de terra úmida adubada ou substrato, dividi-las em duas partes e acomodar
entre as partes uma mudinha qualquer. Após unir novamente as duas partes da esfera,
revestimos a mesma com fibra de coco, e entrelaçando de forma harmoniosa linhas ou lãs damos
um acabamento a esfera finalizando o processo.
A aplicação desta oficina foi motivacional para que os estudantes do tempo integral
colocassem as “mãos na terra” antes de experimentar outras aventuras ecológicas na horta. O
planejamento se deu a partir da Obra Movimento (figura 11) exposta na II Mostra Vestígios do
PIPAUS, onde eu e meus colegas autores Naiara Silva, Anderson Duarte e Grasiele Moreira,
em contato com os componentes da horta comunitária Vida Verde do Bairro Senhor dos
Montes, nos proporcionou momentos enriquecedores de pesquisa e ação transdisciplinar,
experiência compartilhada com os alunos da Educação Integral ano 2018.

Figura 12-Obra Movimento- Mostra Vestígio -2017
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Esta obra proporcionou ao expectador não só a sensação visual como também a
oportunidade de sentir os cheiros das plantas aromáticas, e a maioria dos observadores quiseram
tocar as Kokedamas, que balançavam e moviam-se no ar, daí o nome Movimento.
A técnica de confecção das Kokedamas consiste em fazer uma bola de terra (substrato
+ Húmus+ água), abrir a bola e acomodar a muda dentro, unindo as partes novamente. Envolvese a esfera com fibra de coco ou musgo, e em seguida trançamos lã ou linha dando um
acabamento á esfera.
Na figura13 é possível analisar a satisfação, a curiosidade e as mãos sujas de terra do
estudante P., experimentando a atividade proposta como algo inédito e prazeroso.

Figura 13- Kokedama com Begônia

A muda plantada pelo aluno é um tipo de Begônia, uma planta ornamental resistente,
gosta de sol mais também pode ser cultivada dentro de casa se colocada em local de muita luz;
floresce durante todo ano e existem vários tipos variando os formatos de flores e folhas, e cores
A palavra Kokedamas, KOKE= musgo, DAMAS=bolas, significam uma variante do
Bonsai “Bolas de Musgo”. De acordo com teorias de origem desta arte oriental, costuma-se
dizer que esta tradição começou quando as plantas ficaram dentro de vasos com raízes que
davam voltas ao redor e posteriormente quebravam os Vasos. E outra teoria fala que o cuidado
com estas plantas era executado por pessoas humildes que não podiam dedicar-se aos Bonsais
(794d.c).
Diz a lenda que:
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Em 1603 d.c os soldados japoneses em meio a Era de Edo, começaram a
reutilizar as panelas velhas encontradas nos quintais das casas, que haviam
sido usadas com vasos para os Bonsais. Quando puxavam a planta de dentro
da panela, a terra permanecia uniforme envolta em raízes, no formato de bola.
Os japoneses são apreciadores da beleza do imperfeito, mais conhecida como
WABI SABI e aquele estilo de Bonsai fora do vaso, foi chamado
primeiramente de Nearai. Deixado por muito tempo no quintal, onde havia
muita umidade, vários tipos de musgos cresciam envoltos na terra, dando
aparência de bola de musgo, daí o nome de Kokedamas. Disponível em
https://www.aquaa3.com.br/2014/07/kokedamaumaarteoriental.html#.XdBv
OdJKjMw acesso em dezembro de 2017.

Dessa forma é possível verificar que a confecção das Kokedamas começou a ser comum
entre as pessoas mais humildes que não tinham condições econômicas para cultivar Bonsais, o
que propagou a prática não só no Japão como em outros países.
Ao fim da oficina fizemos uma breve exposição na hora do intervalo divulgando os
resultados para os outros estudantes, e os demais participantes da oficina puderam levar para
casa sua Kokedama. Esta oficina representou uma ação extensionista pois a partir do que
aprendi e vivenciei no universo acadêmico através do PIPAUS, pude aplicar como prática
educativa no contexto escolar.

Figura 14- Kokedamas prontas
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A sequência de figuras esclarece algumas etapas do processo, e o resultado final é uma esferas
decorada com linhas ou lãs emaranhadas.

Figura 15- Processos de confecção de Kokedamas
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6,2 Obra Coletiva: “Ponha Mais Verde em Sua Vida”

Para a Feira Cultural de Setembro de 2018, a ação educativa e artística abrangeu as
disciplinas Ciências, Artes e as oficinas de Arte e Cultura, o que culminou na obra “Ponha Mais
Verde em sua Vida”. A metodologia utilizada para criação desta obra partiu de ações
individuais disciplinares em sala de aula que foram unificadas e contextualizadas em uma única
ação interdisciplinar na Feira de Cultural. O professor de ciências Júlio César Leite, ensinou
sobre as partes das plantas utilizando como estratégia de aprendizagem a ação “Cebolinha da
Escola Para Casa”, disponibilizando mudas para os alunos do 7º ano que foram incentivados a
plantar em casa sua cebolinha; e em outro momento dividiu a turma em quatro grupos (Raiz,
caule, folha e flor) para que o grupo apresentasse a parte da planta proposta. O fruto e a semente
foram apresentados pelo professor e como fechamento metodológico, cada aluno trouxe uma
fruta e foi oferecida uma salada de frutas (figura 13) enfatizando a alimentação saudável. Em
anexo deixo aqui registrado a criatividade do professor ao escrever “A Menina Sementinha”
(anexos VI, VII e VIII) para que os alunos ilustrassem. Na escola Amélia Passos, desenho é
uma atividade preferida, hábito que desenvolvi quando fui professora de Artes, e que a minha
colega da área, Érika abraçou, criando o Clube do Desenho.

Figura 16- Salada de Frutas- aula de Ciências- Prof. Júlio César Leite

Paralela a esta ação, na Arte e Cultura, no contra turno, levei os meninos para Praça São
Sebastião para fazermos uma coleta de sementes que caem das árvores. Numa roda de conversa
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inicial, observamos a paisagem urbana e perguntei se eles sabiam de alguma característica do
espaço que poderia ter sido modificado e eles citaram o design dos canteiros, a reforma da
igreja, e uma barraca de sorvete que antigamente tinha e que agora não tem mais.
Coletamos cascas e sementes, levamos para escola e fizemos a limpeza das mesmas,
colocando no sol para secar. Fiz o gancho teórico com as partes das plantas em sala de aula e
informei aos alunos que o material coletado seria usado numa instalação coletiva na Feira
Cultural. Tive também a oportunidade de os orientar na confecção de cartazes para apresentação
das partes das plantas na aula do Professor Júlio, afinando ainda mais metodologia, conceitos,
e intenções criativas.
A professora Érika Santos trabalhava nesta ocasião as relações do corpo e o espaço, o
que nos auxiliou muito na montagem de criação da obra, pois os alunos se apropriaram do
espaço da sala e dispôs os materiais harmonizando sementes, serragem, mudas, numa ciranda
criativa de ideias. O resultado (figura 16) nos deixou bastante satisfeitos, e ao final da feira as
mudinhas de alecrim, manjericão, orégano, tomilho, hortelã, e suculentas foram compartilhadas
e doadas.

Figura 17- Instalação Ponha mais Verde em sua Vida
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As figuras abaixo compõem a sequência de ilustrações referente às ações educativas para a
criação da Obra: Ponha Mais Verde em Sua Vida.

Figura 18- Ações Educativas na Praça São Sebastião

Figura 18: Este quadro ilustrativo nos mostra as etapas de construção da Obra: Ponha Mais
verde em sua Vida. Os alunos da Educação Integral 2018 participaram de uma aula na
praça, coletaram sementes e de volta à escola limpamos as mesmas para guardar. Junto com
serragem e mudas de plantas aromáticas e temperos construímos a obra na Feira Cultural
coletivamente.

49

6.3 Aula Passeio: Área destinada ao Parque Ecológico de Santa Cruz de Minas:
Em novembro de 2018 eu e os alunos da Educação integral fomos convidados para
participar de uma visita técnica promovida pela secretaria de Cultura, Meio Ambiente, Esporte
e Lazer. A secretária de Cultura na época, Betânia Nascimento Resende nos contemplou com
uma aula histórica ambiental envolvendo explicações sobre o 5Porto Real da Passagem, ponte
do Porto; que na época de exploração do ouro era um local de parada obrigatória para viajantes
que transportavam mantimentos dentre outras mercadorias para outras arraias da região. O
propósito desta explanação foi despertar nos alunos a curiosidade em relação às origens do
município, estabelecendo relações entre o passado e o presente através de uma atividade
ilustrativa. Na ocasião do passeio conhecemos a área onde a prefeitura pretende revitalizar e
construir o parque ecológico de Santa Cruz de Minas. Os estudantes tomaram conhecimento
sobre o descarte do lixo (figura 18), e até mesmo de animais mortos às margens do rio e
escutaram de uma moradora vizinha ao local, que nos relatou como estes incidentes ocorrem
com frequência, mostrando a falta de conscientização da população quanto à poluição das
margens.
A intenção de intervenção no espaço destinado ao parque é transformar lixo e poluição,
numa área onde a população possa ter momentos de lazer, leitura ou contemplação da natureza.
Esta busca de conhecimentos fora da escola tem ajudado a contrapor-se a uma escola livresca,
ampliando um fazer pedagógico vivencial que auxilia no melhor entendimento da história de
sua região, na compreensão de seus problemas e nos possíveis movimentos para busca de
soluções. A escola tem um comprometimento atual de formar atores sociais capazes de
compreender melhor o meio em que vivem. E essas ações externas servem de diretrizes e
estratégias educacionais que favorecem a leitura e interpretação do ambiente observado,
pontuando ações iniciais de reflexão, participação e envolvimento nas questões ambientais.

Porto Real da Passagem é um dos nomes derivados do ponto de ligação entre Santa Cruz e São João Del rei sobre
o Rio das Mortes, que na época de extração do ouro, era parada obrigatória para os viajantes que transportavam
mantimentos e de quem eram cobrados exorbitantes pedágios. Tomé Portes, o guarda- mor, da ponte de madeira
que
unia
as
margens,
era
rico
homem
de
posses
e
muitos
escravos.
https://biblioteca.ibge.gov.br/bibliotecacatalogo?id=31910&view=detalheshttps://biblioteca.ibge.gov.br/bibliotec
acatalogo?id=31910&view=detalhes
5
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Figura 19- Descarte do Lixo às margens do Rio das Mortes

Na escola fizemos uma roda de conversa. Compartilhamos conceitos e percepções em
relação à forma inadequada que a população vem utilizando o espaço a nós apresentado.
Reflexões ambientais têm sido realizadas pelas escolas da região, a fim de educar para práticas
sustentáveis que conscientizam moradores quanto a hábitos diários que podem ajudar a repensar
o consumo e o lixo diário produzido. A intenção da prefeitura municipal é de transformar o
local em um futuro Parque Ecológico, o que seria uma intervenção que tornaria o local mais
bonito e agradável, eliminando sujeira, odores e a proliferação de insetos e roedores. As
crianças das escolas da região visitaram esta área a fim de participar de atividades de
conscientização como mostra a figura 19, deixando placas com mensagens de cunho ambiental.
Esta aula passeio também resultou em desenhos que registraram o que os estudantes
assimilaram dos fatos históricos sobre o Porto Real da Passagem. Estes desenhos foram
compartilhados com a Secretária de Cultura, Betânia, responsável por projetos da Rede
Municipal na época.
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Figura 20- Placa de Conscientização feita pelos alunos da escola municipal LuziaFerreira.

7 Capítulo V- Valorização do Espaço Escolar em 2019:
O ano de 2019 culminou em ações produtivas, frutos de ações coletivas, sementes para
propostas futuras. O projeto Mãos na Terra desencadeou outros projetos que trouxeram
mudanças significativas para a escola e em especial para os alunos. Parceiros se juntaram a nós,
e o slogan “# Somos Todos Amélia Passos” afinou as relações com a comunidade e com a
Prefeitura de Santa Cruz de Minas, que apoiou algumas destas ações como a pintura da escola
por exemplo. Em junho foi promovido O Mutirão (figura 20) dentro do Projeto Amélia
Influência (Anexo XII) direcionado pela equipe pedagógica da nossa escola. Destaco o nome
de Fernanda Chaves que protagonizou enquanto supervisora do turno da manhã e Francisco de
Assis ( Tito) 6que coordenou várias ações como o próprio mutirão, documentário gravado e
editado pelos próprios alunos, vídeos de divulgação, criação de um novo uniforme, da nova
identidade visual, e Oficina de Fotografia O lugar onde vivo . A equipe pôs a mão na massa e
alunos, professores e comunidade transformaram o espaço passando do cinza para o azul com

Tito foi o responsável pela coordenação do projeto educacional de Impacto social realizado em nossa escola com
os alunos do ensino médio no período de junho a setembro de 2019, que resultou no nome Amélia Influência,
construção coletiva que envolveu todos da escola.

6
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detalhes em coral (figuras 26 a 30). Também foram feitos pequenos reparos, intervenções na
fachada com grafite, reformulação da horta pelas pessoas da comunidade, pintura de jogos,
como amarelinhas, por exemplo, no chão do pátio.

Figura 21- Faixa colocada nos dias de Mutirão

A rede colaborativa formada por 250 voluntários mobilizou alunos, professores,
funcionários da escola e da prefeitura, pais, comunidade e podemos contar também com alguns
funcionários da Central de Monitoramento de Penas Alternativas – CEMPA. Ao todo foram
pintadas 24 salas, dois pátios, a fachada e área externa. A aproximação que houve entre a
comunidade e a escola, ressignificou a importância da instituição de ensino para a cidade de
Santa Cruz de Minas, aumentando o reconhecimento dos moradores.
No desfile de Sete de Setembro apresentamos alguns resultados deste novo perfil
formativo para comunidade, fazendo um pelotão de pessoas da comunidade que formaram em
nossa escola com faixas com as atuais funções que exercem, mostrando a importância de nosso
trabalho. Os alunos participaram da fanfarra, e alguns projetos foram representados e ilustrados
como por exemplo, o setembro Amarelo. Abaixo apresento algumas ilustrações das
transformações do espaço escolar
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Figura 22- Transformação do espaço escolar

Figura 23- Grafite da fachada da escola- autor: Hype
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Podemos observar que o espaço vem sendo modificado gradativamente, com a
participação da comunidade. No mutirão isso ocorreu de forma espontânea e todos tiveram a
oportunidade de contribuir de acordo com suas habilidades. O grafite, por exemplo, com
temática indígena, trouxe o senso de pertencimento, uma vez que os alunos já se identificavam
com outras obras feitas em muros ociosos na Estrada Real, justificando a escolha do mesmo
artista para execução da obra na escola.
A horta também tem recebido visitantes colaboradores da comunidade que contribuem
ajudando na manutenção, no plantio e até modificando o design dos canteiros. D. Vera continua
dando uma atenção especial a este espaço na medida do possível e alunos da Educação integral
ainda fazem visitas a horta investigando e regando as plantas e hortaliças.
O sucesso do Mutirão se deu devido à divulgação nas redes sociais, atraindo voluntários
dispostos a contribuir com as modificações e ações, trazendo mudanças significativas para toda
comunidade escolar. As ações foram consolidadas graças ao apoio da Prefeitura Municipal, e a
mobilização dos alunos, professores, funcionários, pais e demais voluntários membros da
comunidade que doaram tempo e energia na implantação deste ciclo de experiências e
atividades coletivas. Paralelo a estas ações foi desenvolvido o estudo prático das plantas úteis
e medicinais de Frei Vellozo, oficinas descritas a seguir.
7.1 Oficinas para a Confecção do painel de Plantas Medicinais do Frei Vellozo - Museu
do Barro
O objetivo destas oficinas foi despertar a curiosidade e induzir a investigação sobre
plantas úteis e medicinais de Frei Vellozo sensibilizando através da arte. Quando fiz
previamente uma abordagem diagnóstica em sala de aula sobre possíveis chás, compressas ou
banhos que para alívio de alguma dor ou mal-estar, a avó, a mãe ou tia poderiam ter preparado,
percebi que a maioria dos estudantes tinha uma história para contar, mas não lembravam qual
plantinha da horta tinha aliviado suas dores. Um deles mencionou que o avô colheu perto da
Serra “um mato”, e a avó fez um chá, e ele melhorou da sua dor de estômago. Lembra o nome?
Perguntei. E ele respondeu: - Só sei que era muito amargo. Antes de falar ou explicar sobre
qualquer coisa, penso que é importante saber o que os meninos sabem sobre o assunto. Além
de ser uma forma de aproximá-los dos conceitos, fica mais fácil despertar o interesse e a
curiosidade deles.
O próximo passo foi contar a história do Frei que em tempos muito antigos se encantou
pelas espécies de plantas da nossa Serra de São José, a ponto de fazer desenhos das espécies,
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nomeá-las e estudar suas propriedades. Os estudos científicos sobre estas plantas ajudaram o
homem a desenvolver medicamentos tendo algumas delas como componente natural agindo
sobre alguns males. Melhor ainda foi informar-lhes que, o que íamos fazer no Fortim era
registrar algumas dessas espécies em placas de barro para que outros como eles pudessem
aprender sobre as plantas medicinais.
Os objetivos específicos desta oficina foram:
•

Identificar algumas espécies de plantas medicinais de Frei Vellozo numa
conversa prévia,

•

Registrar as espécies na cerâmica através da técnica de prensagem;

•

Entender o processo de queima e confecção da peça;

•

Criar um painel coletivo como recurso para futuras aplicações metodológicas.

No dia 12 de setembro, pela manhã, a primeira oficina foi realizada. Os estudantes
escutaram uma explanação inicial, interrompida por dúvidas, e por um, “deixa eu ver” ou “deixa
eu cheirar”, e depois de entender a diferença de plantas nativas, exóticas e ruderais 7,iniciaram
o processo de confecção de placas.
No quadro abaixo apresento as plantas coletadas para esta oficina, também descritas no
livro de Frei Vellozo, exceto a Arnica, que é uma espécie bastante comum nas nossas serras
que representa a cultura religiosa predominante na região, já que é bastante vendida na época
da Semana Santa:
Tabela 1- Plantas Medicinais-Nomes Populares e Nomes Científicos

Plantas Medicinais
Alecrim do campo

Nome Científico

Arnica

Baccharis dentata (Vell.) G.M.Barroso
[NOME VÁLIDO], Baccharis
macrodonta DC.
Solidago microglossa DC.

Apertaruão (falso Jaborandi)

Piper aduncum L.

Avenca

Adiantum spp.

Babosa

Aloe perfoliata L.

Caapeba

Piper umbellatum L.

Caruru miúdo

Amaranthus viridis l.

De acordo com BRANDÃO 2018, as plantas nativas dizem respeito às espécies brasileiras, as plantas exóticas
são as que ocorrem aqui cuja origem é de outro continente, e as plantas ruderais são as espécies que nascem em
qualquer lugar, podendo ser nativas ou exóticas.

7
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Congonha

Ilex dunosa Reissek

Erva de Santa Maria (Amaranthaceae)

Dysphania ambrosioides

Goiaba

Psidium guajava L.

Ipê do Campo (Amarelo)

Handroanthus serratifolius

Jaboticaba

Plinia Cauliflora

Mamona

Ricinus communis

Ora pro Nobis

Peréskaaculenta Mill.

Samambaia

Pteridium arachinoideum

Sayão

Kalanchoe crenata

Trapoeiraba

Commelina difusa

Unha de Vaca

Bauhinia aculeata

A técnica de prensagem é simples e garante ótimos resultados. Uma vez a placa aberta
com um rolo, basta colocar o ramo ou galhinho sobre a superfície da argila, observando que os
frisos mais salientes tenham contato com o barro, e prensar com o rolo a planta, tendo o cuidado
de não forçar para não deformar a placa. Depois é só tirar a planta e ver se a forma ficou com
uma imagem bem nítida.
Além da modelagem das placas, os estudantes tiveram o momento de exploração do
espaço e escutaram a contextualização histórica do fortim dos Emboabas, pela bolsista Fabíola
de Gobbi. Muitas outras coisas chamaram atenção ao percorrerem o espaço verde do quintal.
Os fornos, as betas, o aspecto rústico e antigo da casa como o assoalho, o forro de palhinha do
teto, as árvores, as pedras, a paisagem do conjunto arquitetônico e histórico cuja vista atraiu os
curiosos para a janela. Após o lanche, já era hora de retornar.
A ajuda das professoras da Educação Integral que acompanharam os estudantes foi
imprescindível. O total de 15 alunos referente à turma de educação integral também facilitou a
dinâmica. Manusear o barro pela primeira vez causou nas crianças uma euforia.
Acompanhamos mais de perto na abertura das placas e as professoras me ajudaram na
orientação, bem como as bolsistas Fabíola e Talita. O apoio de todas foi fundamental para o
desenvolvimento da atividade de confecção das placas para o painel educativo, uma vez que
tamanho e espessura deveriam ser aproximadamente similares, a fim de contribuir para o
aspecto harmônico do painel.
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A sequência de imagens a seguir são registros do primeiro dia de aprendizado.

Figura 24- Oficina no Fortim

Figura 25- Processos de Sova
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Figura 26- Abertura das placas

A técnica de Impressão pode ser usada como base para a confecção de peças em gesso,
resina, etc Muitos artistas utilizam deste processo para criar suas obras a partir da cerãmica, por
ser este material de fácil moldagem, apresentando ótimos resultados.
No processo criativo que propõe esta pesquisa, optamos por moldar na argila, prensando
as espécies, as peças secaram em uma semana, foram biscoitadas em forno à lenha durante
aproximadamente 9 horas. Em seguida passaram por um processo de tintagem com óxido de
ferro, processo que realçou as texturas e traços impressos na argila, valorizando as formas das
plantas registradas.
A sequencia de ilustrações a seguir nos mostra algumas placas já trabalhas e
identificadas com suas respectivas propriedades medicinais. A figura 27 que refere-se a Arnica
não foi catalogada por Frei Vellozo, mas é uma espécie que encontramos na Serra de São José
e faz parte do saber popular da região, porque é muito utilizada em infusões no álcool para
passar em contusões e hematomas, e foi levado no dia da oficina por um aluno..
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Refere-se ao Sayão: segundo BRANDÂO
p.73, cresce em qualquer lugar sombreado,
trata-se de diferentes espécies de Kalanchoe,
estudos recentes demonstraram efeitos
citotóxico in vitro contra células de carcinoma
da pele.
Figura 27- Placa do Sayão

A Arnica- consiste em uma planta da Serra
geralmente colhida por pessoas da
comunidade para ser comercializada. As
informações desta planta são de cunho
popular, e é uma planta utilizada nas
cerimônias da Semana Santa, muito comum
na tradição das cidades históricas.
Figura 28- Placa Arnica

Trata-se da Mamona-Espécie naturalizada.
sementes
extrai-se
o óleo de rícino
ADas
Mamona
é espécie
naturalizada.
Das que é
empregado
para vários
industriais.
sementes
extrai-se
o óleofins
de rícino
que éMuito
usado
como
purgante.
empregado para vários fins industriais. Muito
usado como purgante.
BRANDÂO, 2018.p. 90.
BRANDÃO, 2018, P. 90.
Figura 29- Placa Mamona

O Ora pro Nobis- Muito apreciada na
culinária, utilizada na preparação de
diferentes pratos. Estudo recente mostrou
que a planta é rica em polifenois com efeito
antioxidante, antimicrobiano e antifúngico.
BRANDÂO, 2018.p. 63.

Figura 30-Ora-pro-Nobis

Segundo dia de oficina 19/09/19, dia de queima. As peças foram colocadas no forno no
dia anterior porque esta montagem requer estratégia e atenção, mas os estudantes puderam
observar as peças dispostas no interior do forno antes do mesmo ser fechado.
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Figura 31- Observação do interior do forno

A queima de objetos cerâmicos no Fortim é feita à lenha e geralmente requer no mínimo
8 horas de cozimento para a fase “biscoito”. A equipe de bolsistas e algumas alunas das artes
aplicadas participaram e coordenaram a queima que exige atenção especial quanto ao controle
de temperatura e abastecimento do forno. As figuras a seguir mostram detalhes do fechamento,
que neste forno especificamente consistiu em empilhar os tijolos na porta e em seguida ir
fechando as fendas com barro, evitando a entrada de ar.

Figura 32- Fechamento do Forno
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Figura 33- Forno fechado para queima

Figura 34- Forno em funcionamento

Enquanto a queima acontecia, planejamos aplicar uma dinâmica de avaliação da
vivência onde os alunos compartilharam suas impressões. Em uma palavra eles resumiram e
deram um significado particular à oficina: Para A.V.S.F foi ótima e curiosa; espetacular;
V.F.A.G se sentiu feliz, M.G.S achou divertida e legal; L.V.S escreveu adjetivos como diferente
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e histórica porque aprendeu sobre a história do Fortim dos Emboabas; M.E.R.B.P. achou
incrível e top; I.O.R associou tudo à criatividade; I.A.C.S achou exótico; R.A.D.S fez
descobertas; e Isis Coelho, participante convidada relacionou a oficina à sabedoria ancestral,
pois segundo ela remeteu aos seus antepassados que tinham o hábito de utilizar plantas
medicinais.
No sábado a tarde, deu-se abertura do forno (figura 35) momento de grande expectativa,
todo ceramista mostra-se curioso para ver os resultados de uma queima. As peças depois de
biscoitadas passaram pelo processo de Tintagem com óxido de ferro, que consiste em dissolver
uma colher de café de óxido em meio copo de água, misturando bem, para em seguida aplicar
sobre os decalques das plantas a fim de evidenciar as formas e texturas. Esta técnica decorativa
concluiu os processos criativos de construção do painel com as Plantas Úteis e medicinais de
Frei Vellozo.

Figura 35-Abertura do forno- Placas queimadas

Por que a construção deste painel com as plantas úteis e medicinais (figura 36) é uma
importante estratégia educativa? Porque ele registra de forma direta o formato das plantas de
modo a facilitar o reconhecimento delas, reunindo-as em um só lugar como um compêndio ou
glossário de plantas medicinais.
Para a confecção deste painel, os estudantes tiveram oportunidade de conhecer algumas
espécies identificadas por Frei Vellozo, que podem ser encontradas no ambiente natural que faz
parte da realidade de nossos alunos. A Serra de São José foi campo de estudos para este
naturalista, é hoje local onde os estudantes caminham e frequentam as cachoeiras e poços no
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final de semana. Além da construção de conhecimento científico, contextualizamos estes
estudos com as paisagens do nosso entorno e incorporamos valores de preservação e cuidado,
dando ênfase à importância de usufruirmos da beleza, dos momentos de lazer, chamando
atenção para questões ambientais como o descarte indevido do lixo.

Figura 36- Placas tintadas com óxido de ferro

A professora Érica Camila, parceira da Oficina, sugeriu uma atividade artística
comunicativa com a utilização do celular, que consistiu em um registro em grupo de fotos de si
mesmo, dos outros e do grupo relacionando-se com o ambiente natural do Fortim.
Podemos contextualizar teoricamente esta atividade a partir da análise da “exploração
sucessiva das Cinco Peles” proposta por Hundertwasser, que trata da primeira pele como nossa
Epiderme; a segunda como o vestuário; a terceira pele como a casa do homem; a quarta pele
como o meio social/ identidade e a quinta pele o meio global, que relaciona-se com ecologia,
humanidade e o homem com o planeta.
Os estudantes produziram registros interessantes (figura 37) percebendo o próprio
corpo, o corpo dos outros e enquanto grupo dentro do espaço ambiental do Fortim repleto de
folhas ao chão, formando um lindo tapete natural e sugestivo para tais conexões com a natureza.
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Figura 37- Exercício de Percepção e aplicação das Cinco Peles de Hundertwasser

A arte é um suporte comunicativo fundamental para desenvolver nos nossos estudantes
a ideia de pertencimento, de autoconhecimento, de conscientização e reconexão com o
ambiente. Hundertwasser nos propõe “andar descalços”, sentir nossa pele em contato com outra
que nos coloca em contato com a terra. Sentir a terra sob os pés, assim como manusear o barro,
nos situa e nos coloca em contato com outra pele que é o mundo. Nossa intenção enquanto
educadoras foi de trazer percepções que servissem de instrumento de interpretação e reflexão
acerca do eu e da realidade.
As atividades pedagógicas e educomunicativas motivadas e conduzidas pela arte,
organizadas com a finalidade de mediar aprendizagens, propiciaram aos nossos protagonistas
Amélia Passos, vivências educativas cuja investigação e análise nos remeteu aos fenômenos
abordados pelas ciências sociais que propõem construir relações e formar cidadãos.
O Compêndio com as espécies registradas na cerâmica foram apresentadas à
comunidade escolar em novembro de 2019, na Feira Cultural onde foi exposto (Figura 38). E
como este painel produzido no Fortim tem caráter educativo itinerante, resolvemos produzir
outro em oficina realizada na escola, para que esta experiência fosse registrada e este novo
painel será fixado em um dos muros do pátio. Ação prevista para 2020.
O painel da escola foi feito com os mesmos alunos participantes da oficina realizada no
Fortim, com acréscimos de mais algumas plantas úteis e medicinais catalogadas por Frei
Vellozo, como por exemplo a erva pombinha, também chamada de quebra-pedra; a serralha,
dentre outras pesquisadas e colhidas pelos alunos.
Neste ponto, diante da riqueza das atividades desenvolvidas, faço o desfecho desta
pesquisa com um texto reflexivo e breve análise das atividades, fazendo a seguir, as
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considerações finais de pesquisadora e participante deste caminhar pedagógico, artístico e
comunicativo.

Figura 38- Mosaico: Exposição do Painel na Feira Cultural- 2019
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8- Análise reflexiva: respostas aos objetivos da pesquisa
Só conhecemos o percurso percorrido se caminharmos pela estrada transpondo as
dificuldades. Quando nos colocamos diante dos obstáculos que surgiram no dia-a-dia do
cotidiano escolar, tivemos a certeza que poderíamos superá-los com ação, flexibilidade e
planejamento em conjunto. Os objetivos coletivos foram flexíveis e mudaram no decorrer da
caminhada, à medida que os resultados iam sendo analisados.
Um dos obstáculos que representou as dificuldades para o desenvolvimento desta
pesquisa foram as modificações no quadro pessoal. As práticas Interativas de 2017
aproximaram os participantes e nos deixou motivados para que no ano seguinte
desenvolvêssemos as ações. Mas como todo início de ano, foram acontecendo modificações no
quadro pessoal de funcionários decorrentes de novas contratações, mudanças de lotação, e
nomeações que dinamizaram o fluxo; o que foi antes trabalhado e socializado já não mais se
referiu à mesma equipe, aumentando a complexidade das relações escolares. Mudando as
pessoas, modificam-se posturas, opiniões e estratégias, o que explicou a flexibilidade em lidar
com situações adversas e às vezes divergentes.
O que ajudou a comunidade a pensar num caminho compartilhado e único, é a gestão,
que ao propor uma reflexão a partir do PPP- Projeto Político Pedagógico já existente, nos
permitiu repensar questões fundamentais para escolha do caminho que queríamos percorrer.
Sem a definição deste caminho, qualquer professor por mais competente que fosse, ia trabalhar
dentro da sala de aula, o projeto que ele acreditasse, e isso poderia não estar compatível com o
que o coletivo queria para aquele momento.
Quando paramos na virada da educação de 2017, sentimos que precisávamos mudar a
realidade da escola, promovendo ações coletivas e sociais que diminuíssem nossos conflitos
diários, e escolhemos trabalhar também para criar um novo perfil para o nosso espaço. A partir
desta discussão refletimos: “Que perfil de alunos a escola pretendia formar?”
Neste ponto em que tivemos que considerar que somos cobrados pelas habilidades
desenvolvidas, foi preciso fazer uma autoavaliação institucional e rever nossas práticas a partir
do que a comunidade de aprendizagem queria e quer para o futuro.
E mesmo com prazos, horários, fluxo e trocas de professores, mantivemos o desejo de
construir coletivamente um processo de transformações e inovações. A atualização do Projeto
Político Pedagógico foi o primeiro passo para que a equipe se reorganizasse para realização de
ações promotoras destas mudanças.
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O segundo passo com certeza foi à reflexão promovida pelo conceito de
educomunicação que trata das inter-relações, do modo de comunicar-se e sob a luz de Sartori
compreendemos que:
O conceito de educomunicação e o entendimento de ecossistema comunicativo [...]
contribuíram para que pensássemos aqui nas práticas educomunicativas como
possibilidades para a prática pedagógica realizada no interior das escolas de hoje. Em
nosso entendimento, as práticas educomunicativas estão preocupadas com a
ampliação dos ecossistemas comunicativos, isto é, mais do que se preocuparem com
a utilização dos recursos tecnológicos no “que fazer” pedagógico estas se preocupam
com a ampliação dos índices comunicativos estabelecidos entre os sujeitos que
participam do processo educativo: comunidade escolar, crianças, família, sociedade.
(SARTORI; SOUZA,2012, p.13)

Para SARTORI este conceito é importante não só pela utilização das novas mídias como
forma de registro, produção e circulação de conhecimento, mas também por formar agentes
socializadores de cultura dentro e fora da escola.
Dentro deste contexto educomunicativo o professor deixa de ser mero transmissor de
saberes para tornar-se um “orientador” e ao observar, fazer anotações e registros, perceber,
analisar e usar de criatividade, torna-se um pesquisador da realidade. É essencial que se tenha
com os estudantes uma relação de diálogo, e para isso o professor investe na interação, e na
formação de redes, como forma de aproximar da realidade do estudante, criar consensos
pertinentes à resolução de impasses, fazer intermediações, compartilhar experiências e agir em
conjunto.
Com a implantação da pesquisa-ação em que a equipe colaborou com sugestões,
projetos e práticas educativas inter e transdisciplinares; nossas portas se abriram para parcerias
com vários colaboradores da UFSJ- Universidade Federal de São João Del Rei, que muito
contribuíram para estas novas metodologias. Parceiros do Teatro, da Música, da Medicina, da
Psicologia, do Jornalismo, da Educação Física, do Programa de Mestrado PIPAUS, dentre
outros nos contemplaram com intervenções e aprendizados, e a escola se tornou um laboratório
de experimentações educacionais. Isso aproximou nossos estudantes da realidade acadêmica
até então pensada por eles, como algo distante e fora do alcance. Nosso aluno ao sair de nossa
escola terá experimentado competências que o ajudará a enfrentar o mundo lá fora, motivado
pela arte, com a autonomia de olhar para o seu contexto e se sentir parte dele, e melhorando
suas relações pessoais, sociais e ambientais.
A pesquisa Mãos na Terra: Cerâmica e práticas educativas como Criações
Compartilhadas significou a implantação de um processo educacional para arte e para a
sustentabilidade; que nos levou a construção de um novo perfil para a Escola Estadual Amélia
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Passos, baseado em ações educativas inovadoras fundamentadas em três momentos básicos de
transformação: a sensibilização, a conscientização e a mobilização.
Sendo assim na tentativa de mapear este trajeto de forma suscita apresento abaixo um
esquema ilustrativo do processo metodológico que movimenta as atividades coletivas no intuito
de mapear e esclarecer como se deu a dinâmica aplicada a cada atividade descrita.

Tabela 2- Esquema do Processo metodológico

Aplicação do processo metodológico
P
L
A
N
E
J
A
M
E
N
T
O

Sensibilização + Conscientização + Mobilização

ARTE
Cerâmica,

AA
fotografia,

teatro, música,
dança, etc

REFLEXÃO

AÇÃO

Aulas Passeio,
Horta, visitas
técnicas. Contato
com a natureza

MUTIRÃO
PRÁTICAS
EDUCATIVAS
e Projetos.

R
E
S
U
L
T
A
D
O
S

ANÁLISE DE RESULTADOS
A sensibilização através da arte foi capaz de elevar o potencial criativo e comunicativo
dos estudantes, impulsionando-os para a temática ambiental que mescladas a outras linguagens
artísticas, incentivaram ações individuais e coletivas com um mesmo objetivo comum: educar
para a sustentabilidade. A ênfase em cerâmica alinhou o manuseio da terra (argila) com aulas
na horta escolar estreitando relações entre o conhecimento popular, considerando a bagagem
cultural dos estudantes e participantes, bem como o conhecimento científico através de
pesquisas e registros na cerâmica das plantas úteis e medicinais. Além disto, os estudantes
exploraram outras possibilidades em espaços não formais, fora da escola, aumentando a
curiosidade, ampliando as referências e a busca de conhecimentos através da prática.
Esta pesquisa foi desenvolvida não apenas com o objetivo de modelarmos vasos de barro
e enfeitarmos espaços, e sim para moldarmos a “aura” do lugar, transformando-o em um espaço
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de bem querer ficar, de bem querer retornar, e como memória e experiência significativa para
cada um de nossos estudantes e participantes. O ato de cuidar foi uma ação geradora de atitudes,
que foram desde o cuidar de si, do outro, do lugar onde se vive, da escola, da cidade, até a ação
universal de cuidar do planeta.
BOFF nos aponta a necessidade emergente do ato de cuidar, quando escreve:
É urgente um novo ethos de cuidado, de sinergia, de re-ligação, de benevolência, de
paz, perene para com a terra, para com a vida, para com a sociedade e para com o
destino das pessoas, especialmente das grandes maiorias empobrecidas e condenadas
da terra. (BOFF. Saber cuidar. p. 17)

O mesmo autor também em questão personificou o Cuidado, enquanto personagem da
Fábula do Mito do Cuidado, que foi transcrita como versão livre em português, da original em
latim de Gaius Julius Hyginus, e extraída na íntegra do seu livro Saber Cuidar:
Certo dia, ao atravessar um rio, Cuidado viu um pedaço de barro. Logo teve uma ideia
inspirada. Tomou um pedaço de barro e começou a dar-lhe forma. Enquanto
contemplava o que havia feito, apareceu Júpiter.
Cuidado pediu-lhe que soprasse espírito nele. O que Júpiter fez de bom grado.
Quando, porém, Cuidado quis dar um nome a criatura que havia moldado, Júpiter o
proibiu, exigiu que fosse imposto o seu nome, Enquanto Júpiter e Cuidado discutiam,
surgiu, de repente a Terra. Quis também conferir o seu nome à criatura, pois fora feita
de barro, material do corpo da Terra. Originou-se então uma discussão generalizada.
De comum acordo pediram a Saturno que funcionasse de árbitro. Este tomou a
seguinte decisão que pareceu justa: “Você, Júpiter, deu-lhe o espírito: receberá, pois,
de volta este espírito por ocasião de morte dessa criatura.
Você, Terra, deu-lhe o corpo; receberá, portanto, também de volta o seu corpo quando
essa criatura morrer. Mas você, Cuidado, foi quem, por primeiro, moldou a criatura,
ficará sob seus cuidados enquanto viver.
E uma vez que entre vocês há acalorada discussão acerca do nome, decido eu: esta
criatura será chamada Homem, isto é, feita de húmus, que significa terra fértil.”
(BOFF, p.46)

Somos educadores semeadores de experiências na terra fértil em formação. A educação
em si traz a intenção de cuidar do desenvolvimento e crescimento do ser humano. A arte e a
educação em prol da sustentabilidade, multiplica e ensina, transformando a escola num espaço
formador de reflexões, resultando na conscientização.
As possibilidades de práticas educativas que foram desenvolvidas tendo a cerâmica
como eixo sensibilizador, promoveram ações compartilhadas tendo as mídias como suporte
para difusão de conhecimentos e experiências, significando vivências e exemplos pedagógicos
que podem ser adequados em outros espaços escolares.
Após a sensibilização; a reflexão a respeito dos desafios ambientais se fez a partir da
observação do ambiente natural, as aulas passeio no contexto externo à escola e através da horta
escolar. MIRANDA (2016) em Projetos Táteis: Uma Cartografia Sensível, realçou a aplicação

70

da metodologia de confecção de impressões, com aulas passeio pelo centro histórico de São
João Del Rei, justificando a escolha desta autora na composição da plataforma Conceitual.
As possibilidades de práticas educativas que foram desenvolvidas tendo a cerâmica
como eixo sensibilizador, promoveram ações compartilhadas tendo as mídias como suporte
para difusão de conhecimentos e experiências, significando vivências e exemplos pedagógicos
que podem ser adequados em outros espaços escolares.
Para aproximá-los da natureza e despertar a valorização pelo ambiente natural do seu
entorno, foram feitas as caminhadas ecológicas pela Serra de São José e participamos de
Concursos que causaram reflexões a respeito do que acontece com estas paisagens, a exemplo
o descarte do lixo próximo às cachoeiras e poços, e as queimadas que tanto prejudicam a fauna
e a flora desta região. Utilizamos dos recursos tecnológicos para registrar nestes ambientes tanto
os aspectos negativos representados por estes fatores, quanto para identificar espécies de grande
beleza da fauna e da flora próprias da região. As aulas passeio, segundo Freinet (1973),
proporcionaram sentir com todo o nosso ser, não só objetivamente, mas com toda nossa
sensibilidade natural. Estas atividades despertaram o lado observador no estudante que ao saiu
da sala de aula, foi a campo observar, admirar e refletir sobre o ambiente visitado.
Estes tipos de práticas educativas rompem com paradigmas formais e se torna
fundamental para o desenvolvimento do aluno, pois segundo MENDONÇA (2007, p.122)
Precisamos nos aproximar daquilo que “pulsa”, daquilo que nos une, que nos coloca
junto nessa Terra. Enquanto educadores, precisamos desenvolver mecanismos que
ajudem as pessoas e a nós mesmos a sentir o pulsar da vida. Existe um pulsar que está
muito além das formas diversas que a vida tem para se manifestar. Essa percepção
amplia a visão que cada um tem do mundo em que vive. Esse pulsar da vida é melhor
e mais facilmente percebido quando entramos em contato com o mundo natural. Daí
a importância das vivências com a natureza. (MENDONÇA, 2007)

Este “movimento de vivências enriquecedoras a formação dos alunos no processo
escolar”, é a denominação de Freinet para o que chamamos de metodologias. Para efeito desta
pesquisa, estas metodologias significaram olhar com olhos de comprometimento para nossas
questões ambientais locais; compartilhando opiniões, traçando ações coletivas e intervenções a
partir do tateio experimental a fim de desenvolver a livre expressão, a reflexão individual, a
cooperação e o senso de coletividade.
Como descreve MIRANDA (2016, p. 62); “A paisagem que percebo e registro é um
laboratório que potencialmente contém respostas para muitas perguntas” Observar nossa Serra
de São José foi um exercício de sensibilização e reflexão que privilegiou as pessoas com lindas
paisagens, cores, cheiros, nuances de uma tarde divertida de aprendizado, e análises
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significativas para repensarmos posturas. Somente tocando o coração, a conscientização é
possível e somente refletindo é que podemos traçar metas e ações, para então mobilizar.
Outros projetos foram sendo desenvolvidos em formatos de inter e transdisciplinar na
fase de replicação, o que contribuiu para a construção dos conhecimentos de forma plural,
observando as habilidades cognitivas do aluno e o contexto socioeducativo e ambiental no qual
ele está inserido. A escola tem autonomia para olhar seu contexto, sua comunidade e construir
seu projeto político pedagógico a partir das demandas que teoricamente vão compor um
documento e que na prática ganham movimento. Um movimento que determina a forma como
a escola quer ser reconhecida, incorporando valores específicos de atuação para que se possa
afinar e adequar, a base comum ao projeto.
Outra ação que deve ser constante em um projeto em desenvolvimento é a parada para
a avaliação. Verificar o que foi positivo e o que foi negativo nos mostrando os pontos em que
devemos melhorar. Refazer ações, e tentar outras estratégias nos ajuda a modificar rotas e nos
coloca novamente na direção certa. Para isso as reuniões para discutir o que foi feito e refletir
sobre o que pode ser melhorado sempre são fundamentais. A rede que dinamiza as ações vai
aos poucos sendo ampliada, outros projetos surgem, movimentando a roda de investigação e
aprendizagem. Consolidadas todas as ações, analisadas e avaliadas, o grupo pode chegar ao
consenso do que pode ser replicado e o que não deve ser repetido, mudando se necessário os
aspectos metodológicos, formas de abordagem, aplicações, ou mesmo substituindo por outras
práticas, sempre levando em conta o diagnóstico da realidade.
Na execução é enfatizado o trabalho coletivo, a valorização do saber local, a pesquisa
científica, a elevação da autoestima dos participantes, a ampliação dos conhecimentos
ambientais, e a contribuição das parcerias foram também de grande importância para o
dinamismo transdisciplinar da rede. Ações voluntárias, conjuntas e colaborativas como passeio
ciclístico na Semana de prevenção às Drogas, caminhadas, Mutirão, palestras proferidas por
funcionários da Secretaria da Saúde, etc.; aumentaram o potencial e qualidade educativa da
nossa escola incentivando outros projetos, intervenções e novas práticas.
Para detalhar todas as ações que contribuíram para o novo perfil Amélia Passos à luz de
outros aspectos educacionais e a partir de um novo referencial teórico, é pertinente pensar no
prosseguimento destes estudos. Posso dizer que tivemos projetos engajados e transversalmente
perpassados pela temática sustentável. Considerou-se que sustentabilidade não diz respeito só
ao meio ambiente, mas também à forma de conectar-se com a vida, de se tornar melhor, de se
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reconhecer como parte da natureza, de melhorar a qualidade de vida, de alimentar-se
adequadamente, de ser solidário e de ser feliz.
Buscar a conexão individual com o planeta é impulsionar uma mudança mais efetiva no
que diz respeito à conexão universal do ser humano com a Terra. E nesta mudança de paradigma
a educação é uma forte aliada. Como a educação pode contribuir para a construção deste novo
tipo de mentalidade?
Vivemos um momento crítico que pede reflexões. A Carta da Terra 8 em seu conteúdo
anuncia esse momento crítico na história da humanidade:
Os padrões dominantes de produção e consumo estão causando devastação ambiental,
redução dos recursos e uma massiva extinção de espécies. Comunidades estão sendo
arruinadas. Os benefícios do desenvolvimento não estão sendo divididos
equitativamente e o fosso entre ricos e pobres está aumentando. A injustiça, e pobreza,
a ignorância e os conflitos violentos têm aumentado e são causa de grande sofrimento.
O crescimento sem precedentes da população humana tem sobrecarregado o sistema
ecológico e social. As bases da segurança global estão ameaçadas.

Segundo GADOTTI (2009 p. 11) a “Carta da Terra tem um grande potencial educativo,
ainda não suficientemente explorado, tanto na educação formal quanto na educação nãoformal.” Talvez não seja o fim do mundo, mas em meio ao mundo de crises, a educação pode
apontar soluções para os conflitos e ajudar a superá-los. Com certeza tudo aponta para o fim
deste tipo de mundo e o começo de outro mais sustentável. Para isso, é imprescindível repensar
a educação proporcionando ao estudante experiências ativas que tragam em seu planejamento
prévio e coletivo, contribuições de diversas áreas do conhecimento. Estar preparado para
enfrentar problemas com criatividade social e empreendedora, com consciência ambiental e
resiliência, requer uma formação integradora. Mais que teoria, precisamos de prática.
Quando experimentamos tais práticas, exploramos metodologias em ambientes não
formais, e foi preciso nos adequar, assim como nos propõem NICOLESCU:
O estudo da Natureza viva pede uma nova metodologia - a metodologia
transdisciplinar - que é diferente tanto da metodologia da ciência moderna como da
metodologia da ciência antiga do ser. É a co- evolução do ser humano e do universo
que pede uma nova metodologia. A riqueza da natureza viva dá uma medida do que
poderia ser, a mais ou menos longo prazo, o advento de uma ecologia
transdisciplinar 9.( NICOLESCU, 2005, p.75)

A Carta da Terra foi referência para a Agenda 21 que traçou compromissos e ações sustentáveis para o século
XXI, documento assinado na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio ambiente e Desenvolvimento no Rio
de Janeiro. Disponível em www.mma.gov.br/estrutura/agenda21/_arquivos/carta_terra.doc acesso em

8

13/01/2020.

A ecologia tem uma unidade complexa que se utiliza de outras ciências como a sociologia, botânica, biologia,
geografia, etc; para ser estudada, daí ser atribuída a ela o caráter transdisciplinar, que explica a necessidade de
um pensamento organizador.

9
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As possibilidades de aplicação de tais práticas ainda apresentam um caráter
exploratório. Assim com as práticas apresentadas no decorrer desta pesquisa-ação,
experimentamos metodologias em espaços não formais, o que trouxe resultados bastante
enriquecedores. Todos nós, alunos e professores, aprendemos. A exploração de outros espaços,
ampliam a maneira de assimilação, análise e interpretação do conhecimento que se quer
compartilhar. O mosaico dos saberes se estruturou a partir de tais experiências, resultando em
avaliações satisfatórias dos objetivos pedagógicos atingidos. A arte é uma forma de inclusão
social, educativa, que abraça e ilustra o universo de outras disciplinas, compondo uma grande
rede de comunicação e linguagens.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta pesquisa teve a intenção de compartilhar o caminho que decidimos seguir. Através
da gincana, sensibilizamos para o trabalho em equipe, incorporamos valores como a
competitividade saudável, a colaboração, o pensar juntos, a motivação de participar com alegria
para gerar transformações coletivas dentro do espaço escolar. As aulas-passeio e caminhadas
na Serra de São José tornaram-se estratégias metodológicas para educação ambiental, e a
participação em novos projetos, mostraram que nossa escola continua buscando participar de
ações que fazem sentido para os nossos alunos, permitindo incorporar ideias de pertencimento,
de cuidado com o que é de todos, e de práticas mais sustentáveis.
Não poderia ser mais pertinente a submissão do projeto de pesquisa ao Programa
Interdepartamental em Artes, Urbanidades e Sustentabilidade; que também tem em suas
premissas a preocupação e o compromisso de contribuir com a construção de novos paradigmas
para um futuro melhor. A postura inter e transdisciplinar facilitou uma abordagem exploratória
significativa, aberta, ampla e reflexiva, favorecendo o desenvolvimento da pesquisa e
estendendo para outros espaços a responsabilidade do cuidado comum a todos que de alguma
forma participaram ou tiveram acesso às práticas realizadas. E a indissociabilidade entre
pesquisa, ensino e extensão criaram pontes que transcenderam para além da universidade,
alcançando a escola e a comunidade na qual está inserida. Esta possibilidade de aproximação
extensionista, trouxe trocas valiosas, ampliando a rede de aprendizagem e pesquisa.
A pesquisa-ação, vinculada à metodologia transdisciplinar, representou desafios e
complexidades que compactuaram com as diversidades naturais, as diferenças individuais e
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coletivas, gostos e saberes que cada um de nós compartilhamos; são visões, teorias, experiências
e práticas, caminhos pedagógicos que se entrelaçaram para atingir um objetivo comum:
educação de qualidade.
A transdisciplinaridade requer um estudo contínuo pautado na união de diferentes
saberes para que se possa chegar à novas posturas. Nas relações e no contexto pesquisado, não
existiram verdades absolutas, mas sempre relativas, pois a cada momento de mudanças de ponto
de vista, criou-se novo panorama para os questionamentos e ações. Neste espaço foi pertinente
respeitar opiniões, as diferenças e as diversidades, levando em consideração o envolvimento, a
colaboração e o foco no objetivo comum.
Podemos considerar que a cerâmica representou uma prática comunicativa,
dinamizando um canal de diálogos, uma forma de sensibilização para a transdisciplinaridade.
Associada às paisagens tornou-se um recurso de aprendizagem através do sensível, fonte de
observação e inspiração.
Em resposta a hipótese apresentada, a arte é uma forma de linguagem facilitadora do
trabalho transdisciplinar, sensibilizando os participantes, viabilizando intervenções e
transformando o espaço escolar. Somos todos inspirados pelos ciclos da natureza,
particularidades dos seres vivos e não vivos que compõem as paisagens que por sua vez se
modificam de acordo com as estações do ano. Infelizmente as mudanças desse meio nem
sempre apresentam design, cores e elementos harmônicos; o homem tem contribuído de forma
negativa para mudanças climáticas desarmônicas causando reações naturais adversas. A arte
nas suas diversas formas de expressão estimulou a percepção de como se deu a forma de contato
com o ambiente, resultando em interpretações e processos criativos que partiram destas
experiências vinculadas à natureza.
Tanto quanto é importante nos conscientizarmos para os nossos problemas ecológicos,
tanto quanto é necessário educar nossas crianças para a sustentabilidade. Tarefa nada fácil, por
isso requer de todos nós, educadores, artistas, cientistas, pais e responsáveis, pessoas de todos
os âmbitos locais, regionais e globais; um esforço contínuo de contribuir com sua particular
habilidade, com o seu cuidado, pois só assim, estaremos fortalecendo “as redes” em prol de um
futuro melhor.
Quando a escola realça o que o estudante tem de bom, elevamos sua autoestima,
despertamos sua capacidade criativa, sensibilizamos, conscientizamos, aprendemos juntos e
nos unimos para a realização de um trabalho coletivo. Mudanças só acontecem quando tocamos
os corações e partimos do sonho para a realidade transformada. A Arte é uma grande aliada na
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criação de situações de aprendizagem, é o fio condutor para o desenvolvimento de uma
pedagogia de projetos que nos impulsiona para uma atitude pedagógica eficiente.
Reformular o Projeto Político pedagógico da nossa escola após ter experimentando
práticas educativas fora da sala de aula, ampliou nossas perspectivas metodológicas e podemos
considerar os resultados satisfatórios quanto ao desenvolvimento e a qualidade do ensinoaprendizagem. Sendo assim ao trabalhar dentro da Pedagogia de projetos, ações que
contemplaram a participação e envolveram todas as áreas do conhecimento, ampliaram o
círculo da aprendizagem, que se colocou em movimento contínuo, aumentando possibilidades
de novas experiências educacionais derivadas de nossos esforços pedagógicos.
Esta pesquisa não representou receita pronta, nem manual de instrução. “Mãos na Terra”
foi semente, cujos pequenos brotos começaram a surgir. A pesquisa-ação não contemplou
muitas padronizações, mas como na arte, conta com acasos e incertezas que se renovam em
outras potenciais ações. A rede colaborativa se incumbiu de criar círculos geradores de ideias
que geraram culturas “Círculos de aprendizagem”, que segundo FREIRE “é um lugar onde
todos têm a palavra, onde todos leem e escrevem o mundo. É um espaço de trabalho, pesquisa,
exposição de práticas, dinâmicas, vivências que possibilitam a construção coletiva do
conhecimento”.
Aos futuros participantes de pesquisas e investigações científicas, em especial aos
educadores que buscam inovações e adequações que facilitem seu trabalho diário; sugiro que
emocionem seus estudantes através da arte, conscientize-os através de práticas educativas que
levem em conta a realidade na qual estão inseridos, dialoguem e construam com eles
experiências compartilhadas, criativas, e que os identifiquem. Acolham o espaço
interdiscursivo da mídia como forma de interação e ouse abrir brechas em tudo que é
padronizado ou uniformizado. Só assim podemos fazer a diferença e mobilizar pessoas para
conectarmos em torno de um só objetivo. Plantem sementes, façam projetos. Multipliquem
ações. Não se esqueçam de avaliar continuamente os resultados destas ações, usem o consenso
na tomada de decisões, não tenham receio de começar tudo de novo, se for necessário. Mudem
a rota e o sentido, inovem, juntem-se a colaboradores, troquem experiências. Estudem.
Pesquisem. Eduquem para a sustentabilidade...
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Relação de funcionários da Escola Estadual Amélia Passos
Direção: Maria Aparecida dos Santos Reis

Ano 2017
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ana Cláudia Carvalho
André Nogueira de Ávila
Andrea Maria de Freitas
Anselmo C. Oliveira
Bianca Silva Marcelino
Bruna Marina Diniz S. Reis
Cristina dos Santos Anastácio
Daiane Ap. Costa Carvalho
Elder Marcos da Silva
Eliana Miriam Ferreira Nunes
Elianete Caputo de Resende
Elson Rogério Botelho Alves
Fernanda Maria Fonseca Chaves
Felipe Dehon Guimarães Sandim
Geise Luziane de Souza Silva
Inês Sebastião de Assis Chagas
Jakson de Andrade Silva
Janaína de carvalho Silva
Jucèlia do Patrocínio Silvério
Juliana de O. Lima Alves de Paula
Julio César Leite
Katia Cilene da Silva
Laila Cristina de Sousa
Leandro
Lilian Aparecida Ferreira D’Angelo
Luiz Antônio Cruz
Marcus Vinícius Fonseca
Marina S.de Almeida Teixeira
Mônica Emília Ferreira Araújo
Pedro Henrique dos Santos Silveira
Robson Luiz Souza Assis
Rosângela Aparecida da Conceição
Rozilene dos Santos
Suellen Maely Cantelmo
Vera Lúcia Silva

Supervisão: Fernanda Maria Fonseca
Chaves e Mônica Emília Ferreira Araújo.

Ano 2018
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ana Cláudia Carvalho
André Nogueira de Ávila
Cristina dos Santos Anastácio
Daiane Aparecida Costa Carvalho
Deyvid Lourenço Brito
Eliana Miriam Ferreira
Elson Rogério Botelho Alves
Elisabete dos Santos
Erika Camila Pereira dos Santos
Inês Sebastião de Assis Chagas
Janaina de carvalho Silva
Julio Cesar leite
Katia Cilene da Silva Lara
Laila Cristina de Sousa
Luiz Antônio Cruz
Márcia Maria de Paula
Maria Fernanda Rivetti Silva Rocha
Raquel de Oliveira Frangoso
Robson Luiz de Souza assis
Túlio Ricardo Cunha
Valdeir Geraldo dos Passos
Vera Lúcia Silva
Lilian Aparecida Ferreira D’Angelo
Rozilene dos Santos Silva
Rosangela Aparecida da Conceição
Suelen Maely Cantelmo

AMIGO DA ESCOLA:
Flávio Ferreira Neri
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Anexo IIILista de Funcionários da Escola Estadual Amélia Passos
Ano 2019
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adriana Aparecida Pinto
Allan Kenio Miranda de Freitas
Ana Cláudia de Carvalho
André de Ávila Nogueira
Carlos Magno da Silva
Cristina dos Santos Anastácio
Cristina Oliveira de Assis
Débora Cristine Benfenati Jaques
Elisa Helena Bassi Rocha
Emilene Raquel Gouvêa
Elisabete dos Santos
Ercílio Aparecido da Silveira
Érika Camila Pereira dos Santos
Juliana Márcia Zim do Carmo
Júlio César Leite
Laila Cristina de Sousa
Lara Cristina Mendonça Mufatto
Lidiane Passos
Maria das Mercês de Paula
Nilza Mercês de Carvalho Faria
Rogério Andrade Reis
Yara de Sousa Monteiro
Neuza Maria Câmera de Souza
Rosa Trindade de Souza e Silva
Janaína de Carvalho e Silva
Marilene Aparecida de Almeida Resende
Vera Lúcia Ribeiro Santiago
Vera Lúcia Silva
Regina Maria Lovatto Serpa
Dalva Helena Maia
Zuleide Schetini Silva
Marli
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Anexo IV – Folder de divulgação de oficinas.
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Anexo V – Folder de Divulgação de palestra
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Anexo VI – Folder Festival de Invenção e Criatividade.
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Anexo VIII – Capa do texto A Menina Sementinha –
Material pedagógico escrito pelo Professor Júlio-César Leite
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Anexo IX- Pag.1- Texto: A Menina Sementinha
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Anexo X – pag. 2 – Texto: A Menina Sementinha
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Anexo XI- pag.3- Texto: A Menina Sementinha
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Anexo XII
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APÊNDICES
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Núcleo Vertentes UFSJ - Planejamento das Oficinas
Nome: Mãos na terra: prensagem e registros da natureza
Professores: Cristina dos Santos

Turma: Núcleo vertentes de aprendizagem
criativa.

Atividade: Técnica de impressão de elementos da natureza.

Objetivos:
Ter contato com a cerâmica (argila) e entender como podemos utilizá-la como metodologia
educacional, em sala de aula.

Metodologia:
Ciranda das folhas: escolher, tatear, sentir as texturas, cheirar, identificar a folha escolhida;
Observar e desenhar;
Abrir uma placa de argila, prensar as folhas;
Criar um objeto decorativo, jogo, ou material didático a partir da técnica.

Observações: Prática desenvolvida no Núcleo vertentes no FIC- Feira de Invenções e
Criatividade, direcionada para professores e demais convidados.
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E.E. Amélia Passos - Planejamento das oficinas

Oficina de Plantio: Kokedamas
Professores: Cristina dos Santos

Turmas: Ensino Fundamental

Atividade:
Plantio de mudas utilizando uma técnica japonesa

Objetivos:
Aprender a confeccionar uma Kokedama;
Motivar os alunos para aulas de plantio na horta escolar.
Incorporar e formar valores de cuidado e manutenção em relação ao meio ambiente.

Metodologia:
Preparar a mistura de terra com substrato;
Escolher uma muda de temperos, verduras ou plantas ornamentais;
Fazer uma esfera de terra úmida preparada; abrir a esfera dividindo em duas partes; colocar
a muda dentro, unir as duas partes da esfera.
Envolvê-la com fibra de coco ou musgo.
Dar acabamento com linha ou lã, movimento de enrolar a esfera.

Observações:
Oficina compartilhada no Solar da Baronesa pelo grupo PIPAUS: Anderson, Cristina,
Grasiele e Naiara.
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E.E. Amélia Passos - Planejamento das oficinas

Atividade Extraclasse: Aula-Passeio na Serra de São José
Professores: Cristina dos Santos e

Turma: alunos do turno da tarde- Ensino

professores do ensino fundamental e

Fundamental

supervisão.
Atividade:
Desenho de observação da paisagem local,
Observação da vegetação;

Objetivos:
Ter contato com a natureza local;
Observar, registrar formas vegetais, relacionar prática com teoria, socializar,
Fazer produções artísticas.

Metodologia:
Participar da aula- passeio na Serra de São José; observar a natureza do ponto escolhido;
fazer esboços de desenhos a partir da paisagem observada, fotografar espécies estudadas,
compor produções artísticas a partir do material estudado e analisado.

Observações: Metodologia aplicada por Freinet. Aproveitamos para recolher o lixo
encontrado no caminho, atitude de conscientização e preservação ambiental.
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E.E.Amélia Passos - Planejamento das Oficinas

Atividade Coletiva: Obra: “Ponha Mais Verde em Sua Vida”
Professores:

Turmas:

Cristina dos Santos,
Erika Camila,
Júlio- César Leite.

Ensino Fundamental Regular e Educação
Integral

Atividade:
Instalação coletiva resultante de práticas interdisciplinares
(Arte, Ciências, Arte e Cultura)

Objetivos:
Integrar conhecimentos e sensibilizar para ações artísticas coletivas envolvendo plantas
medicinais e temperos da horta.

Metodologia:
Estudo das partes das plantas, coleta de sementes na praça São Sebastião, plantio de mudas,
jogos de improvisação e expressão corporal, construção coletiva utilizando o material
coletado: sementes, serragem, mudas, materiais recicláveis.

Observações:
Atividade prática realizada na Feira Cultural de 2018, na E.E. Amélia Passos.
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E.E.Amélia Passos/ Museu do Barro - Planejamento das Oficinas

Oficina: Impressão em Placas de Argila- Modelagem
Professores:

Turmas:

Cristina dos Santos,
Erika Camila.

6º ano Educação Integral

Apoio: professoras da Educação Integral
e bolsistas do Fortim.

Atividade:
Modelagem e registro das Plantas Úteis e medicinais de Frei Vellozo em cerâmica.

Objetivos:
Confeccionar um painel informativo com as espécies de plantas úteis e medicinas
catalogadas por frei Vellozo – Compêndio de espécies).
Metodologia:
Estudo das partes das plantas, coleta de sementes na praça São Sebastião, plantio de mudas,
jogos de improvisação e expressão corporal, construção coletiva utilizando o material
coletado: sementes, serragem, mudas, materiais recicláveis.

Observações:
Atividade realizada no Museu do Barro- Fortim dos Emboadas.
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E.E.Amélia Passos/ Museu do Barro - Planejamento das Oficinas

Oficina: Impressão em Placas de Argila - Queima
Professores:

Turmas:

Cristina dos Santos, Erika Camila.

6º ano Educação Integral

Apoio: professoras da Educação Integral
e bolsistas do Fortim.

Atividade:
Queima das Placas de Argila no Forno á lenha do Fortim.

Objetivos:
Biscoitar as placas de argila no forno à lenha, elevando a temperatura gradativamente até
atingir aproximadamente 900ºC.

Metodologia:
Montagem do forno,
Realização da queima – mínimo 9hs.
Esfriamento do forno;
Abertura em dois dias.

Observações:
Foram realizadas atividades de expressão corporal; percepção e aplicação da teoria das
Cinco peles de Hundertwaser.
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E.E.Amélia Passos - Planejamento das Oficinas

Oficina de Criação de Personagens
Professores:

Turmas:

Cristina dos Santos Anastácio

Participantes do Núcleo VertentesAprendizagem Criativa

Atividade: confecção de personagens em cerâmica de acordo com o micromundo
escolhido.

Objetivos: Refletir sobre o meio ambiente; criar um super-herói e um vilão do meio
ambiente a partir dos micromundos propostos: horta escolar (ambiente interno); Serra de
São José (ambiente externo).

Metodologia: Esboço dos personagens em forma de desenho; modelagem tridimensional
em argila (esculturas); contextualização em forma de narrativa; identificação dos
personagens (nome e super poderes).

Observações: Esta oficina foi replicada para alunos da Educação Especial pelos integrantes
do Núcleo Vertentes.
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E.E.Amélia Passos - Planejamento da Gincana Escolar

Oficina Para Confecção dos Vasos Cerâmicos
Participantes:
Comunidade Amélia Passos: professores,
alunos, funcionários, comerciantes e
familiares.

Turmas:
Alunos das Equipes Branca, Azul, Verde e
vermelha (Ensino Médio).

Atividade: Prova do Vaso: Modelagem de vasos em argila.
Objetivos: Criar um vaso grande utilizando a técnica de modelagem em rolos.
Metodologia: Trabalhar em grupo, manuseando a argila e a partir de rolinhos, construir
uma estrutura de acordo com o formato escolhido, tendo um círculo como base. Alisar aa
peça, dar acabamentos e colocar em sacos para secagem gradativa.
Observações: Os vasos foram queimados no forno do Artesanato Santo Antônio.
Outras Atividades:
- Apresentação Cultural (teatro, música, dança, grupo de percussão);
- Jogos: Dança da Cadeira; Dança da Laranja, Corrida do saco, Circuito, Jogos esportivos.
-Arrecadação de alimentos, de materiais recicláveis, mudas e adubos para a horta.
- Trabalho coletivo desenvolvido por toda equipe pedagógica, alunos e funcionários.
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E.E.Amélia Passos

Atividades na Horta Escolar
Professores:

Turmas:

Cristina dos Santos Anastácio; professores
funcionários e colaboradores.

Alunos da Educação Integral.

Atividade: Aulas de Plantio e manutenção da Horta Escolar.
Objetivos: Despertar os estudantes para valores da educação ambiental; desenvolver
técnicas de plantio e compostagem; trabalhar sustentabilidade através da arte.

Metodologia:
Confeccionar e decorar canteiros com garrafas arrecadadas na Gincana escolar;
Plantar mudas de hortaliças e temperos;
Valorizar o manejo da terra;
Trabalhar em grupo;
Conhecer e experimentar verduras colhidas.
Fazer a manutenção da Horta.
Observações:
Os alunos da Educação Integral participaram destas oficinas e desenvolveram o hábito de
comer verduras no almoço oferecido pela escola.

