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Vamosconstuirumacasa?
VAMOS CONSTRUIR UMA CASA?
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Era uma casa muito engraçada

não tinha teto, não tinha nada.
Ninguém podia entrar nela não
porque a casa não tinha chão.
Ninguém podia dormir na rede
porque a casa não tinha parede.
Ninguém podia fazer pipi
porque penico não tinha ali.
Mas era feita com muito esmero
na rua dos bobos
número zero.

Equipe de Consultoria
Educomunicativa: Ana Paula Ignácio,
Izabel Leão, Luci Ferraz, Salete Soares

Autor: Vinicius de Moraes

PESQUISA- JT/NCE-USP
O Núcleo de Comunicação e
Educação da USP quer ouvir a
opinião do leitor do JT sobre as
sugestões de aula propostas aos
domingos. Se você já desenvolveu
alguma das atividades sugeridas na
coluna pais e mestrese tem
interesse em relatar a sua
experiência ou até mesmo quer
sugerir novos temas, entre em
contato por meio do site:
http://www.usp.br/nce/email

BARTIRA BETINI
bartira.betini@grupoestado.com.br

Construir uma casa. Qual criança, menina ou menino, já não vibrou com essa idéia? Castelo de
areia... um prédio todinho com peças de lego... casinha de boneca...
uma casa sobre as árvores... Para
construí-las, ainda que no espaço
da fantasia, são indispensáveis informações básicas, trazidas de várias áreas do conhecimento, como
alógica, amatemática,ageometria
e a psicologia.
AauladehojedoJT,numaparceria com o Núcleo de Comunicação
eEducação(NCE/USP),coordenado pelo professor Ismar de Oliveira
Soares, propõe a construção de
umacasa comoum exercíciointerdisciplinar de produção de sentidos. Essa atividade foi elaborada
porCarmenLúciaGattás,professoradeFilosofiadaFamecepesquisadora do NCE, e partirá da obra Vamos construir uma casa? Doze lições para a educação dos sentidos,
de Rubem Alves.
OBJETIVO
Esta aula pretende desenvolver os sentidos das crianças,
por meio de uma atividade lúdica,
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com a construção de uma maquete. O exercício proposto faz com
queacriançadescubraumadiversidade de formas de habitar uma casa. Ao ser inserida no universo das
ciências, por meio de um trabalho
interdisciplinar,acriançaestaráaptapara decidir como deseja morar.
Sãonecessáriostesoura,cola,cartolinaeoutrosmateriaisescolhidos
pelos grupos (deixar que os alunos
usem a criatividade nesta construção).SegundoCarmen,comessetema,épossívelparatrabalharasdisciplinasdegeografia,história,ciências, matemática e literatura. Caso
estas áreas sejam ministradas por
mais de um professor, aconselhase que os mestres se reúnam para
fazer um planejamento conjunto
do trabalho.
ATIVIDADE PRELIMINAR
O professor introduz o tema
emsuaaula,dividindoosalunos em dois grupos para uma pesquisa preliminar. Ao primeiro grupo, solicita que descubra como era
“morar”nostempos antigos ou como era o cotidiano do homem das
cavernas. A pesquisa, a ser feita na
biblioteca ou na Internet, deve ser
encaminhadapararesponderàper-
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gunta: “Como o homem foi ‘dominando a natureza’ para encontrar
abrigo e sobreviver aos obstáculos
naturaisqueenfrentava?”.Aumsegundo grupo, a pergunta é sobre o
sentido figurado da palavra “casa”.
Paraomesmogrupo,oprofessorsolicitaqueosalunosampliemoconceitodecasa, para abranger aescola,aigreja,acidade,opaís.Umareunião apresentando o resultado das
pesquisas encerrará a fase preliminardaproposta deatividade. Nofinal da dinâmica, o professor propõe a continuidade em grupo da
construção da casa.
ATIVIDADES
No primeiro momento são
construídas, a partir das várias áreas do conhecimento, as ferramentasteóricasnecessárias para
o entendimento do conceito “casa”. Sugere-se que os alunos sejam
divididos em grupos, dedicandose, cada um, ao estudo do problemaapartirdeumaáreadoconhecimento. Para o grupo 1, a área da
ciência fornecerá informações sobre os tipos de moradias existentes
no mundo animal: as conchas, a
teia da aranha, o ninho do guaxo, a
casadojoão-de-barro,oformiguei-
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Anote
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ro, a casa de abelhas com a forma
de um hexágono perfeito.
A geografia fornecerá ao grupo
duas informações sobre os pontos
cardeais (norte, sul, leste e oeste).
“Se os alunos quiserem, por exemplo, que os quartos da casa recebam o sol pela manhã, deverão colocarasjanelasnadireçãodoleste”,
explica a professora.
Ogrupo3ficarácomacoletadedados históricos sobre a evolução das
moradias do homem ao longo da
históriaeogrupo4sevoltaráparaa
literatura com Robinson Crusoe,
descobrindo pelas aventuras que
ele conta como a construção de
uma casa garantiu a ele a sobrevivência em uma ilha, ainda que de
forma solitária.
As contribuições dos quatro grupossãosocializadas,numareunião
conjunta dos alunos envolvidos,
permitem que todos os estudantes
passem a perceber a importância
de se contar com inúmeras fontes
de informação para construir conceitos e relacioná-los com a vida
real das pessoas.
FINAL DA ATIVIDADE
Pede-se aos grupos que iniciemaconstruçãocoletivade
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uma maquete. Eles devem prestar
atenção especial à identificação de
três passos:
1)Montagemdacozinha:osalunos
são convidadosafazer um levantamentosobreosobjetosquepertencemàcozinha.Aciênciacontribuirá para descrever o fogo, o elemento que ajuda a cozinhar os alimentos . Os alunos analisarão como, na
cozinha, conseguimos fazer transformações,aexemplodoqueocorre em um laboratório de química.
Aáreadehistóriaauxiliaosestudantesainvestigarcomooprimeirohomemproduziaofogoecomoosvestígios do uso do fogo encontrados
pelos arqueólogos contribuem para a descrição da vida primitiva. A
cozinha também deve ser lembrada como um dos lugares mais perigososdeumacasa,começandopelo uso do fogão. Finalmente, há de
se lembrar, que através dos sentidos, podemos verificar se existe vazamentodegás(olfato),seoalimentoestá cru (paladar) ou se a comida
esfriou (tato). Feitas estas observações e discussões, os alunos retomamaconstruçãodamaquete,voltando especial atenção para a cozinha: estarão atentos em introduzir
elementosquetraduzamacozinha

que acham mais adequada para
eles.
2)Montagemdobanheiro:oprofessor solicita que os alunos pesquisem como o banheiro de uma casa
se relaciona com a natureza ao seu
redor.Oprofessorpergunta,então,
sobre o destino da água usada. A
área das ciências pode, nesse momento, fornecer dados sobre o tratamento dos esgotos e o aproveitamento dos excrementos para a formação de adubos orgânicos.
3)Tratamentodolixo:oproblemaé
comoolixodacasaserárecolhidoe
onde será armazenado. Para ajudarnatomadadedecisão,adisciplinadehistóriapodecolaborarinformando quais foram as conseqüências da maneira como os homens
daIdadeMédiacostumavamtratar
os dejetos por eles produzidos.
Depois dessas observações e das
discussões , os alunos são convidados a identificar, na maquete, com
coresdiferentes,oslugares paraarmazenamento dos vários tipos de
lixo, elaborando propostas de como reciclar.
Após a apresentação das maquetes, pode-se pensar num concurso
queavalieacasamaiscriativaeecologicamente correta.

A Faber-Castell está levando para a Estação Ciência da USP, em São Paulo, um material para
alunose professores possam conheceropasso a passoda produção do lápis.www.eciencia.usp.br
CLAYTON DE SOUZA/AE
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Ensinareaprenderganharammaisumacomunidade
on-line.Owww.tkink.coméuma
espéciedeorkutdaeducação.Alunoseprofessorestornam-seautoresmultimídia,podendo,inclusive,
publicartrabalhosecompartilhar
arquivos.UmaparceriaentreaOracleEducationFoundation,mantenedoradosite,comaEscoladoFuturodaUSPvailevaroprograma
àsescolaspúblicasdeSãoPauloa
partirdo2ºsemestredesteano.

Umlivroparatrabalhara
importânciadamúsicafoi
lançadonaúltimasexta-feirae
podeajudaraexploraradisciplina
emsaladeaula.DasautorasReginaHelenaPiresdeBrito,RosemeireLeãoFaccinaeVeraLúciaBusquets,“SensibilizandoparaaComunicaçãoemLínguaPortuguesa:
umaexperiênciaemTimorLeste”
trazumasériedeatividadesque
foramdesenvolvidasemTimorpor
meiodamúsicabrasileira.

ACâmaraMunicipaldeSão
PaulolançouoConcursode
RedaçãoCaméliadaLiberdadeparaprofessoresdaredepública.DedicadoàhistóriadaÁfricaecultura
afro-brasileiranaescola,oprêmio
temcomoobjetivosubsidiardiscussõesemsaladeaulasobreo
temaentreprofessoresealunos.A
inscriçãoégratuitaeoprofessor
podeinscrevermaisdeumtrabalho.Outrasinformaçõesnosite
www.portalceap.org.br.

EscolaBrasilorganizarádioparaeducação
AOscipEscolaBrasilestá
trabalhandoparaaconstruçãodeumaredenacionalderádios
comoobjetivodecontribuirparaa
melhoriadaeducação,disseminaçãodaculturaedeinformações

capazesdediminuiradesigualdadesocial.SegundoAirtonMedeiros,idealizadordoprojeto,arádio
seráumcanalparaosjovensexpressaremconhecimentos.Será
umnúmeroilimitadodeparceiros.

"Nossaprimeiramoradasomosnósmesmos.Otemadaconstruçãodacasaéumexercíciointerdisciplinardeproduçãodesentidos.
CarmenGattás,professoradeFilosofiadaUSP

