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RESUMO 

Monografia de Especialização 
Programa de Pós-Graduação em Educação Ambiental 

Universidade Federal de Santa Maria 
 

“EM DEFESA DO LOBO MAU...”: UMA OFICINA DE EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL AOS ALUNOS COM ALTAS 

HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO 
AUTORA: MIRIAM DE OLIVEIRA MACIEL 

ORIENTADORA: ANA MARIA THIELEN MERCK 
Data e Local da Defesa: Santa Maria, 25 de Março de 2011. 

 

 

A presente monografia tem como principal objetivo promover atividades 
interdisciplinares através da Educação Ambiental aos alunos com Altas 
Habilidades/Superdotação participantes de um Grupo de Interesse do PIT – Programa de 
Incentivo ao Talento da UFSM através da Oficina “Em Defesa do Lobo Mau...”. Para tanto, a 
metodologia utilizada é a Pesquisa-Ação, visto que para que se desenvolvesse a oficina, em 
primeiro momento – no ano de 2009 – foi realizada uma pesquisa através da qual podemos 
perceber os conhecimentos prévios e interesses de pesquisa, dentro da temática da Educação 
Ambiental, dos alunos do PIT. Após esta pesquisa, foi desenvolvida a ação de Educação 
Ambiental – no ano de 2010 – dentro do Grupo de Interesse em Educação Ambiental do PIT 
com a oficina “Em Defesa do Lobo Mau...”. Desta forma, os resultados esperados foram 
apresentados desde a criação da oficina até a apresentação da mesma, na forma de teatro de 
fantoches. Além das discussões referentes ao Lobo (enquanto animal e personagem) outras 
pertinentes foram desenvolvidas pelos alunos como: hábitos ambientalmente corretos, 
alimentação inadequada, preservação do meio ambiente, poluição, entre outros. Portanto, por 
apresentarem grande envolvimento com as tarefas, habilidade a cima da média e criatividade, 
os alunos com Altas Habilidades/Superdotação, especificamente, os que apresentam a 
inteligência Naturalista/Ecológica em destaque, por demonstrarem um potencial elevado nesta 
área, podem contribuir com a promoção da Educação Ambiental tanto nos ambientes 
escolares quanto nos ambientes familiares e entre os pares. 

 

 

Palavras-chave: Altas Habilidades/Superdotação; Educação Ambiental; Inteligência. 
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ABSTRACT 

Monograph of Specialization 
Program of After-Graduation in Ambient Education 

Federal university of Saint Maria 
 

“IN DEFENSE OF THE BAD WOLF…”: A WORKSHOP OF AMBIENT 
EDUCATION TO THE PUPILS WITH HIGH 

HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO 
AUTHOR: MIRIAM DE OLIVEIRA MACIEL 

  PERSON WHO ORIENTATES: ANA MARIA THIELEN MERCK 
It dates and Place of the Defense: Saint Maria, 25 of March of 2011. 

 

The present monograph has as main objective to promote activities interdisciplinares 
through the Ambient Education to the pupils with High participant Abilities/Superdotação of 
a Group of Interest of the PIT - Program of Incentive to the Talent of the UFSM through the 
Workshop “In Defense of the Bad Wolf…”. For in such a way, the used methodology it is 
Research-Action, since so that the workshop was developed, at first moment - in the year of 
2009 - was carried through a research through which we can perceive the previous knowledge 
and interests of research, inside of the thematic one of the Ambient Education, of the pupils of 
the PIT. After this research, was developed the action of Ambient Education - in the year of 
2010 - inside of the Group of Interest in Ambient Education of the PIT with the workshop “In 
Defense of the Bad Wolf…”. In such a way, the waited results had been presented since the 
creation of the workshop until the presentation of the same one, in the form of theater of 
puppets. Beyond the referring quarrels to the Wolf (while animal and personage) other 
pertinent ones had been developed by the pupils as: ambiently correct habits, inadequate 
feeding, preservation of the environment, pollution, among others. Therefore, for presenting 
great envolvement with the tasks, ability the top of the average and creativity, the pupils with 
High Abilities/Superdotação, specifically, the ones that present Ecological Naturalistic 
intelligence/in prominence, for demonstrating a potential raised in this area, can contribute in 
such a way with the promotion of the Ambient Education in pertaining to school 
environments how much in familiar environments and between the pairs. 

 

 

Keyword: High Abilities/Superdotação; Ambient education; Intelligence. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 
A inteligência humana durante muito tempo foi compreendida como uma faculdade 

que a pessoa possuía ou não. No entanto, para Gardner (2000) a inteligência não é uma 

faculdade única, mas pode ser didaticamente dividida em áreas específicas, as quais podem 

estar interligadas. Desta forma, “o que significa ser inteligente é uma questão filosófica 

profunda, uma questão que exige base em biologia, física, e matemática” (GARDNER, 2000, 

p. 34) para ser compreendida em sua amplitude. 

O autor conceitua inteligência como “um potencial biopsicológico para processar 

informações que pode ser ativado num cenário cultural para solucionar problemas ou criar 

produtos que sejam valorizados numa cultura” (2000, p. 47). Em conformidade, o autor cria a 

Teoria das Inteligências Múltiplas, a qual defende que há no ser humano não apenas uma 

única, mas várias inteligências. 

Inicialmente, Gardner (1994) defendeu a existência de sete inteligências que são: 

Inteligência Linguísica; Inteligência Lógico-Matemática; Inteligência Espacial; Inteligência 

Corporal-Cinestésica; Inteligência Intrapessoal e Inteligência Interpessoal. Mais tarde, 

Gardner (2000) considera a existência de outras inteligências adicionais que são: Inteligência 

Naturalista; Inteligência Existencial e Inteligência Espiritual. Estas Inteligências: 

 

[...] são potenciais – neurais presumivelmente – que poderão ou não ser ativados, 
dependendo dos valores de uma cultura específica, das oportunidades disponíveis 
nessa cultura e das decisões pessoais tomadas por indivíduos e/ou suas famílias, seus 
professores e outros (GARDNER, 2000, p. 47). 

 

Neste contexto, relacionando a questão da Inteligência com a Educação Ambiental, 

destaco no presente trabalho a Inteligência Naturalista (GARDNER, 2000) e Inteligência 

Ecológica (ANTUNES, 2006). A Inteligência Naturalista pode ser percebida em pessoas que 

possuem uma atração pelo mundo natural, sendo que apresentam facilidade para identificar 

paisagens nativas, e até mesmo certo sentimento de êxtase diante do espetáculo da natureza.   

Antunes (2006), também defende, na mesma perspectiva, uma inteligência a qual, 

denomina de Inteligência Ecológica. Para este autor, a Inteligência Ecológica é caracterizada 

por estar ligada à competência que a criança apresenta para perceber a natureza de forma 

integral, bem como envolver-se com profundidade nos mundos animal e vegetal.  



 12

Tanto as Inteligências Naturalista e Ecológica1, quanto as demais inteligências 

apontadas por Gardner (1994, 2000) são facilmente percebidas em pessoas que apresentam 

habilidades a cima da média geral da população. No entanto, Gardner (2000) salienta que 

todas as pessoas apresentam todas as inteligências, em maior ou menor grau. 

Estas habilidades em determinadas inteligências que se apresentam acima da média 

geral em determinadas pessoas podem ser caracterizadas como Altas 

Habilidades/Superdotação (AH/SD). Segundo Renzulli (2004), uma pessoa apresenta um 

comportamento de superdotação se apresentar concomitantemente três características 

essenciais que são: habilidade acima da média em determinada área do conhecimento, grande 

envolvimento com as tarefas e alta criatividade.   

A Secretaria de Educação Especial (1995) entende que: 

 

[...] altas habilidades referem-se a comportamentos observados e/ou relatados que 
confirmem a expressão de “traços consistentemente superiores” em relação à uma 
média [...] em qualquer campo do saber ou do fazer. Deve-se entender por “traços” 
as formas consistentes, ou seja, aquelas que permanecem com freqüência e duração 
no repertório dos comportamentos da pessoa, de forma a poderem ser registrados em 
épocas diferentes em situações diferentes (BRASIL, MEC/SEESP, 1995, p. 13). 

 

Os estudantes com AH/SD, geralmente participam de programas de enriquecimento 

escolar, como o Projeto de Extensão “PIT – Programa de Incentivo ao Talento” vinculado ao 

Grupo de Pesquisa em Educação Especial: Interação e Inclusão Social (GPESP) da 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Para participarem deste projeto de extensão, o 

PIT, os estudantes passam por um processo de identificação através do Projeto de Pesquisa 

“Da Identificação à Orientação de Alunos com Características de Altas 

Habilidades/Superdotação”, vinculado ao mesmo Grupo de Pesquisa.  

No entanto, nem todos os sujeitos com AH/SD possuem a Inteligência Naturalista 

(GARDNER, 2000) ou Inteligência Ecológica (ANTUNES, 2006) acentuadamente visíveis. 

Há de se destacar ainda, que muitos destes alunos, apesar de apresentarem esta Inteligência 

acentuada, não possuem o conhecimento necessário às práticas e hábitos ambientalmente 

corretos. 

Desta forma, as práticas de Educação Ambiental são de suma importância para a 

efetivação de uma verdadeira educação que possua um caráter interdisciplinar. Em 

conformidade, Noguera (2009), define Educação Ambiental como:  

 

                                                 
1 Consideradas sinônimo neste trabalho. 
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[...] um processo contínuo e permanente que busca a transformação de valores e 
atitudes e posicionamentos pelos quais, a comunidade por intermédio do indivíduo 
esclarece conceitos voltados para a conservação do ambiente. (NOGUERA , 2009, 
s.p) 

 

Neste sentido, alguns questionamentos emergentes para a pesquisa-ação desenvolvida 

neste trabalho são: “Que conhecimentos os alunos de um Grupo de Interesse2 do PIT possuem 

quanto aos hábitos ecologicamente corretos?”; “Como desenvolver uma prática de Educação 

Ambiental no PIT?”. Estes questionamentos irão nortear a ação de Educação Ambiental 

desenvolvida no programa de enriquecimento escolar PIT, apresentada e discutida no decorrer 

desta monografia. 

 

 

1.1 Objetivos 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

     Promover atividades interdisciplinares através da Educação Ambiental aos alunos 

com Altas Habilidades/Superdotação participantes de um Grupo de Interesse do PIT – 

Programa de Incentivo ao Talento da UFSM através da Oficina “Em Defesa do Lobo Mau...”.  

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

• Identificar os conhecimentos quanto aos hábitos ecologicamente corretos dos alunos 

com AH/SD que participam de um Grupo de Interesse do PIT; 

• Promover a Educação Ambiental de forma interdisciplinar e lúdica aos alunos 

participantes do referido Grupo; estimulando as Inteligências Múltiplas através de 

atividades interdisciplinares, nas quais, sejam possibilitados conhecimentos a cerca da 

Educação Ambiental; 

• Possibilitar aos alunos participantes uma forma de socialização dos conhecimentos 

adquiridos no decorrer da Oficina “Em Defesa do Lobo Mau...”. 

 

 

 

                                                 
2 No PIT os alunos são divididos em Grupos de Interesse e não em turmas. 
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1.2 Justificativa 

 

Considerando que a Educação Ambiental fundamenta-se na mudança de percepção 

que o indivíduo tem do ambiente em que está inserido, percebemos a importância de se 

trabalhar a Educação Ambiental com os alunos com características de Altas 

Habilidades/Superdotação que participam do Programa de Enriquecimento Escolar PIT – 

Programa de Incentivo ao Talento da UFSM. 

Nesta perspectiva, tendo em vista as AH/SD, percebemos que investigar a percepção 

que estes sujeitos possuem da Educação Ambiental é de suma importância para promover 

ações de enriquecimento de conhecimentos a cerca da Educação Ambiental, bem como para 

promover uma efetiva ação desta neste programa. 

A Inteligência Naturalista/Ecológica pode ser uma das inteligências mais acentuadas 

que alguns alunos com Altas Habilidades/Superdotação possuem, e isso, geralmente vem a 

facilitar a compreensão das questões ambientais destes sujeitos e de seus pares. Porém, por 

não ser devidamente reconhecida e estimulada, esta inteligência fica muitas vezes 

“adormecida”, podendo assim, o potencial deste aluno ser desperdiçado.  

Nesta perspectiva, os alunos que apresentam esta inteligência em destaque, por 

demonstrarem um potencial elevado nesta área, podem contribuir com a promoção da 

Educação Ambiental tanto nos ambientes escolares quanto nos ambientes familiares e na 

sociedade em geral. Neste sentido, esta prática torna-se relevante, pois incentivar os alunos 

que apresentam a Inteligência Naturalista/Ecológica é permitir que os demais alunos, colegas, 

amigos e familiares destes sujeitos adquiram uma visão consciente da importância de cuidar 

do ambiente e dos recursos naturais.  

Desta forma, promover uma Educação Ambiental aos alunos que possuem uma ou 

mais inteligências acentuadas, especificamente aos alunos com AH/SD participantes do PIT é 

permitir o pensamento complexo (MORIN, s.a.) a estes estudantes que por suas inteligências 

a cima da média geral, podem expandir estes conhecimentos e modificarem seus paradigmas. 

Além disso, muitos dos alunos com AH/SD participantes do PIT demonstram muito 

interesse nas questões ambientais. No entanto, há aqueles que além de desconhecer a temática 

da Educação Ambiental também apresentam comportamentos inadequados para com o 

ambiente. Neste sentido, oportunizar o conhecimento das questões ambientais é tarefa de 

todos os educadores, em todos os ambientes de aprendizagem, desde a família até a Escola e 

também Programas como o PIT. 
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Os alunos com AH/SD são muito persuasivos, utilizam-se, em sua maioria, de um 

vocabulário avançado e forte argumentação. Neste sentido, a relevância de trabalhar a 

Educação Ambiental com estes sujeitos, especificadamente os que apresentam a Inteligência 

Naturalista/Ecológica em destaque, é pertinente, visto que através destas características estes 

sujeitos podem se tornar disseminadores da Educação Ambiental. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA  

 

2.1 Educação Ambiental, Altas Habilidades/Superdotação e a Teoria das Inteligências 

Múltiplas 

 

A Educação Ambiental é uma modalidade da educação á qual deve permear todas as 

áreas do saber, visto que é interdisciplinar. Esta é uma temática que geralmente é abordada 

nas escolas. Porém, pode ser melhor compeendida e trabalhada com os alunos com 

características de AH/SD, visto que estes podem apresentar a Inteligência Naturalista acima 

da média geral dos estudantes. 

A Educação Ambiental, segundo Starey (1998) é: 

 

Um processo no qual os indivíduos tomam consciência do seu ambiente, seja natural 
ou construído, e adquirem conhecimentos, valores, habilidades, experiências e 
determinação em busca da prática social a fim de encontrar soluções para os 
problemas sócio-ambientais, e melhorar as relações entre os seres humanos e a 
natureza e os seres humanos entre si (STORY, 1998, p. 66). 
 
 

Nesta perspectiva, a Educação Ambiental não se restringe apenas a conceitos de 

ecologia, ou que abordam a reciclagem do lixo e preservação do meio ambiente. Ao contrário, 

a Educação Ambiental refere-se também à educação dos comportamentos inadequados, como 

a violência, o descaso com o planeta e com as pessoas, entre outros. Além disso, esta 

modalidade da Educação visa o estímulo de valores do homem para com o planeta em que 

habita e para com os demais seres vivos. 

Desta forma, a Educação Ambiental, por ser interdisciplinar e complexa, não está 

posta nos currículos escolares como uma disciplina, visto que abrange todas as áreas do saber. 

Caracteriza, portanto, a educação do ser humano. Uma educação além da ofertada em 

ambientes escolares, pois pode ser ofertada tanto nestes ambientes quanto na família, através 

de projetos, na sociedade, através da educação não formal. Por abranger todas as áreas do 

saber, a Educação Ambiental deve ser ofertada aos sujeitos com Altas 

Habilidades/Superdotação, visto que estes, também necessitam de experiências, oportunidades 

e desafios para que seus conhecimentos se multipliquem. 

Para Renzulli (2004), uma pessoa apresenta AH/SD se demonstrar três características 

concomitantemente que são: alta criatividade, envolvimento com a tarefa e habilidade acima 

da média. Por serem importantes os fatores acima mencionados, a teoria é chamada pelo autor 

de Teoria dos Três Anéis e pode ser melhor compreendida a partir da figura a seguir: 
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Figura 1 - Representação gráfica da definição de superdotação, segundo Renzulli (Figura extraída de 
RENZULLI, J. A Practical System for Identifying Gifted and Talented Students. Diponível on-line em 
http://www.gifted.uconn.edu/sem/semart04.html Acesso em 16/09/2006. Permitida a reprodução pelo autor. 
Tradução de Nara Joyce Vieira) 

 

A definição de Renzulli (2004) para a criatividade seria a originalidade de 

pensamento, a aptidão construtiva e habilidade para deixar de lado as convenções. O autor 

afirma ainda que, o pensamento divergente é também uma característica de pessoas criativas. 

Comprometimento com a tarefa é a perseverança, o trabalho árduo e a confiança em si mesmo 

para executar trabalhos importantes como também a percepção e um sentimento aguçado para 

identificar problemas relevantes. Habilidade acima da média é caracterizada pelo autor como 

uma grande capacidade e domínio em determinada área do saber. 

Além destes três fatores, é importante destacar a rede social – ambiente e os fatores de 

personalidade do aluno, que não aparecem na figura, mas deve ser considerado pelos 

educadores. Porém, o autor não menciona os fatores emocionais para a caracterização das 

AH/SD. A contribuição de Renzulli (2004) é importante ao passo que para que se reconheça 

em sala de aula um aluno com AH/SD primeiramente precisamos entender as características 

peculiares destes alunos. 

Para outros autores, o termo “Altas Habilidades/Superdotação” pode ser entendido 

como as diferentes habilidades que uma pessoa apresenta e que estão acima da média geral 

  Habilidade 
acima 

da média 

Criatividade 

Comprometimento 
com a tarefa 
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em determinada área do conhecimento. São pessoas com Altas Habilidades/Superdotação 

aqueles: 

  

Alunos com altas habilidades/superdotação demonstram potencial elevado em 
qualquer uma das seguintes áreas, isoladas ou combinadas: intelectual, acadêmica, 
liderança, psicomotricidade e artes. Também apresentam elevada criatividade, 
grande envolvimento na aprendizagem e realização de tarefas em áreas de seu 
interesse (BRASIL, 2008, p.15). 

 

Este termo define que o aluno reconhecido como tendo AH/SD, pode ter uma ou mais 

inteligências acentuadas. Ao citar o termo “Inteligências”, nos remetemos ao pesquisador 

norte americano Howard Gardner que contribui com sua Teoria das Inteligências Múltiplas 

(1994). Nesta teoria, o pesquisador descreve diversas inteligências que são: Lingüística 

(verbal), Lógico-Matemática, Espacial, Cinestésico-Corporal, Musical, Interpessoal, 

Intrapessoal e Naturalista. Gardner (2000) cogita a hipótese de uma nova inteligência, a 

Espiritual, a qual ainda está em vias de estudo.  

Para Gardner (1994), as inteligências dependem de algumas variáveis, entre elas, o 

contexto, a cultura e as oportunidades de aprendizagem, e a genética. Neste sentido, o autor 

afirma que a pessoa com AH/SD pode não apresentar apenas um tipo de inteligência, mas 

uma combinação de várias delas, com a finalidade de desenvolver algum produto. 

 

 

2.1.1 Características dos Alunos com AH/SD 

 

Ferreira & Luz (1976), afirmam que a palavra “características” significa aquilo que 

caracteriza, ou seja, elementos individualizadores ou identificadores de uma pessoa. Neste 

sentido, as características são peculiaridades que servem para identificar pessoas, lugares ou 

objetos. Assim, as características de AH/SD correspondem às peculiaridades que estes 

indivíduos possuem. 

Nesta perspectiva, pode-se observar algumas características peculiares aos alunos com 

AH/SD. Estes, em geral se destacam dos demais por serem muito curiosos, por apresentarem 

um espírito de liderança, por serem críticos, por terem facilidade em aprender, destacam-se 

pelos seus interesses e se aborrecem com a rotina, dentre outras características. É importante 

ressaltar que nem todos os alunos com AH/SD terão todas essas características. Neste sentido, 

estas podem ser percebidas isoladas ou combinadas, mas não necessariamente elas irão 

aparecer todas juntas. Segundo a Política Nacional de Educação Especial de 1994, 
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 São definidos Portadores de Altas Habilidades os alunos que apresentam um 
desempenho e/ou potencialidade elevada em qualquer dos seguintes aspectos, 
isolados ou combinados: capacidade intelectual geral, aptidão acadêmica específica, 
pensamento crítico ou produtividade, capacidade de liderança, talento especial para 
artes e capacidade psicomotora. (BRASIL, MEC/SEESP, 1994). 

 

No entanto, deve-se atentar para as diferentes terminologias “Precoce, Prodígio e 

Gênio”, que podem ser usadas equivocadamente. Cada uma destas terminologias tem um 

significado diferente como explicam Feldman (1991); Morelock & Feldman (1993) apud 

Virgolim (2007). Para estes autores, o termo “Precoce” é dado ao indivíduo que apresenta 

alguma habilidade específica prematuramente, desenvolvida em qualquer área do 

conhecimento, como por exemplo uma criança que lê antes dos 4 anos; um aluno que ingressa 

na universidade aos 13 anos. Estes indivíduos não apresentam necessariamente AH/SD, visto 

que podem, à determinada idade, entrar em harmonia com o nível de desenvolvimento 

cognitivo dos pares. 

Já o termo “Prodígio” se refere àquelas crianças que, em uma idade precoce (até 10 

anos) demonstram um desempenho ao nível de um profissional adulto em algum campo 

cognitivo específico. Por exemplo, pode-se citar Mozart (música); Josh Waitzkin (xadrez). 

Por fim, o termo “Gênio” implica na transformação de um campo de conhecimento com 

conseqüências fundamentais e irreversíveis. O gênio seria aquele que, além de deixar sua 

marca pessoal no seu campo de atuação, leva as pessoas a pensarem de forma criativa e 

diferente, como por exemplo, Einstein, Freud, dentre outros.  

Desta forma, as AH/SD podem ser entendidas como diferentes características que 

podem ser percebidas, combinadas ou isoladas, em alguns indivíduos, e que podem ser 

aprofundadas através das oportunidades que estas pessoas recebem. Ainda, as características 

de AH/SD devem ser persistentes, ou seja, devem ser constantes para que o sujeito seja 

caracterizado como tendo AH/SD.  

Em conformidade, com a teoria das Inteligências Múltiplas, Gardner (2000) contribui 

afirmando que: 

 

[...] as inteligências não são objetos que podem ser vistos nem contados. Elas são 
potenciais – neurais presumivelmente – que poderão ser ou não ativados, 
dependendo dos valores de uma cultura específica, das oportunidades disponíveis 
nessa cultura e das decisões pessoais tomadas por indivíduos e/ou suas famílias, seus 
professores e outros (GARDNER, 2000, p. 47). 
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Neste contexto, determinada inteligência pode ou não ser valorizada, dependendo da 

cultura em que o sujeito está inserido. Desta forma, as Inteligências Múltiplas podem ser 

estimuladas e desenvolvidas, visto que a cultura e experiências influenciam o sujeito. Nesta 

perspectiva, para melhor compreensão as principais características das Inteligências Múltiplas 

de Gardner (2000) são, como nos mostra a figura e descrição a seguir: 

 

 
Figura 2 – Quadro das Inteligências Múltiplas de Gardner (BARROS, J. s.a) 

 

• Lingüística (Verbal): A criança que desenvolve esta inteligência é bastante imaginativa e 

quer passar esta imaginação para o papel. É uma criança comunicativa, pois possui um 

vocabulário rico e narra os fatos com precisão e detalhes; 

• Lógico-Matemática: Esta Inteligência possibilita que a criança use e avalie relações 

abstratas. A criança com esta inteligência gosta de calcular, quantificar, considerar 

proposições e hipóteses e realizar operações matemáticas complexas. Também, é visível a 

sensibilidade a padrões de relacionamento lógicos, funções, afirmações e proposições, 

entre outras abstrações; 

• Espacial: A criança que tem esta inteligência demonstra grande capacidade de perceber 

formas e objetos mesmo vistos de ângulos diferentes. Esta criança gosta de elaborar e 

utilizar mapas, plantas e outras formas de representação e tem facilidade em se localizar 

no mundo visual com precisão. Inteligência percebida principalmente nos astrônomos e 

marinheiros; 
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• Cinestésico-Corporal: Envolve o uso de todo o corpo ou partes do corpo para resolver 

problemas, criar produtos, expressar idéias e sentimentos. A criança com esta inteligência 

tem boa coordenação entre sistemas neurais, musculares e perceptuais, permitindo a 

manipulação de objetos e sintonia de habilidades físicas específicas. Esta inteligência 

envolve equilíbrio, destreza, força, flexibilidade e velocidade; 

• Musical: A criança tem facilidade em perceber sons diferentes, perceber as nuanças de 

sua intensidade, captar sua direcionalidade. Percebem com clareza o tom ou a melodia, o 

ritmo ou a freqüência e o agrupamento dos sons; 

• Interpessoal: Capacidade de se colocar no lugar dos outros, compreender as outras 

pessoas. Exemplo: Gandhi que compreendeu as necessidades do povo da África do Sul e 

da Índia; 

• Intrapessoal: Capacidade de auto-estima, automotivação. Sabe lidar com as próprias 

emoções, não é tão frustrativa, pois reconhece suas limitações. A partir disso, forma um 

modelo verídico e coerente de si mesmo e usa isso para construção da felicidade, tanto 

pessoal quanto social; 

• Naturalista: Pessoas que possuem uma atração pelo mundo natural, sensibilidade para 

identificar a paisagem nativa e apresentam certo sentimento de êxtase diante do espetáculo 

da natureza; 

• Existencial: Está diretamente relacionada a explicação da condição existencial; do 

cósmus e seus mistérios; elementos  da condição humana, significado da vida,o sentido da 

morte, o destino final do mundo físico; enfim, aspectos relacionados à nossa condição 

existencial. 

• Espiritual (ainda em estudo): É entendida como a preocupação com certos conteúdos 

cósmicos, a obtenção de certos estados de consciência e os profundos efeitos que as 

pessoas possuidoras desta capacidade exercem sobre outros indivíduos. Exemplo: Buda, 

Madre Tereza de Calcutá, o Papa João XXIII, Confúcio e até mesmo o próprio Cristo.  

 

Neste contexto, devemos lembrar que estas inteligências não são “estanques”, ou seja, 

não estão presentes de forma isolada nas pessoas. Estas inteligências estão interligadas e não 

separadas, visto que esta separação ocorre didaticamente para melhor compreensão na teoria 

de Gardner (2000). Nesta perspectiva, Antunes (2006) também faz uma separação, na qual 

apenas os nomes das inteligências são diferenciados, porém a concepção é semelhante à de 
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Gardner (2000), tanto na caracterização das inteligências, quanto na interdependência das 

mesmas. 

Apesar da interdependência das Inteligências Múltiplas, algumas podem ser mais 

desenvolvidas do que outras, porém ao trabalhar na perspectiva de uma inteligência como a 

musical ou a cinestésico-espacial, por exemplo, podemos estar estimulando e desenvolvendo a 

Naturalista ou Ecológica. Isso acontece por que as inteligências estão interligadas e além 

disso, uma característica presente em uma inteligência, muitas vezes, está presente em outras.  

Em outras palavras, a complexidade existente entre as coisas, o mundo, as pessoas nos 

permite compreender que no que se refere à inteligência não é diferente, visto que deixamos 

de lado a concepção de dualidade (ou a pessoa é inteligente ou é “burra”) e passamos a adotar 

a complexidade, a interdisciplinaridade. 

 

                                 [...] ao afirmar que certas faculdades eram relativamente independentes entre si, eu 
estava desafiando a crença difundida – adotada por muitos psicólogos e arraigada 
em nossas muitas línguas – de que inteligência é uma faculdade única e que ou a 
pessoa é “inteligente” ou “burra” (GARDNER, 2000, p. 47). 

 
 
 

Nesta perspectiva, a Teoria das Inteligências Múltiplas de Gardner (1994 e 2000) nos 

possibilita um novo olhar sobre a inteligência humana. Desta forma, considerando a cultura, o 

ambiente e os tipos de experiências vivenciadas pelos sujeitos, salientamos aqui a importância 

da oferta de atividades promotoras de habilidades gerais, significativas e interdisciplinares aos 

alunos com AH/SD.  

 

 

2.1.2 Mitos e Crenças equivocadas a respeito das AH/SD 

 

Os alunos com características de AH/SD são sujeitos da Educação Especial, visto que 

apresentam necessidades específicas de aprendizagem. Estes sujeitos possuem características 

peculiares de comportamento e de aprendizagem, as quais já citadas anteriormente. No 

entanto, muitas pessoas acreditam que estes sujeitos já possuem inteligência amplamente 

desenvolvida e não necessitam de apoio e estímulos. 

Esta concepção equivocada surge da idéia inicial de que a inteligência é algo único, ou 

seja, o sujeito a possui ou não. No entanto, com o estudo das inteligências múltiplas e das 

características dos sujeitos com AH/SD, percebemos que existem muitos mitos e crendices 
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que podem prejudicar o reconhecimento e a oferta de estímulos aos potenciais dos sujeitos 

com AH/SD. 

Desta forma, o não reconhecimento desses indivíduos se dá em função dos mitos e 

crenças existentes sobre a temática das AH/SD. Entendemos por mitos: “uma narrativa com 

utilização de elementos simbólicos e sobrenaturais para explicar o mundo [...] uma leitura 

imaginária do mundo e do que nele acontece” (ABAHSD, 1998). Nesta perspectiva, 

pontuamos alguns mitos relacionados com as AH/SD que contribuem para que estes sujeitos 

não sejam reconhecidos e estimulados. Dentre os principais encontram-se (ABAHSD, 1998): 

 

• “É ótimo o aluno e tem sempre as melhores notas”; 

• “Quociente Intelectual alto é uma características das crianças superdotadas”; 

• “São estranhas, pequenas, franzinas e usam óculos com lentes grossas”; 

• “São hiperativas e possuem cérebro com mais neurônios”; 

• “Não necessitam ajuda, pois já que são tão talentosos podem conduzir-se 

sozinhos, sem precisar estímulos”; 

• “É sempre o melhor em tudo que faz. É ótimo da perfeição”; 

• “São de classes sociais mais favorecidas economicamente”; 

• “O desenvolvimento social e emocional dos superdotados estão no mesmo 

nível que seu desenvolvimento intelectual e acadêmico". 

 

Além destes mitos citados pela ABAHSD (1998), outros são claramente descritos por 

Winner (1998). Para esta autora, “Mitos e mal entendimentos podem ser identificados em 

qualquer área de estudo, e o tópico da superdotação não é exceção” (p. 14). Winner (1998), 

defende a existência de alguns mitos que são: 

 

• Superdotação Global: Mito da capacidade global, ou seja, “o rótulo 

superdotado é mais frequentemente reservado para crianças com habilidades 

acadêmicas” (WINNER, 1998, p. 15); 

• Talentosas, mas não superdotadas: Mito de que apenas são superdotadas as 

crianças que apresentam alto desempenho nas áreas acadêmicas, sendo que as 

demais áreas como a artistica, corporal, entre outras seriam apenas para 

pessoas talentosas; 
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• QI Excepcional: Mito de que o Quoeficiente de Inteligência – QI – deve ser 

alto para todas as áreas da supedotação. È mito visto que o teste de QI não 

abrange todas as áreas do saber; 

• Biologia versus Ambiente: Mito de que “a superdotação é inteiramente inata. 

Este mito folclórico ignora a influência sobre o desenvolvimento de aptidões” 

(WINNER, 1998, p.16 ); 

• O Pai Condutor: Mito de que crianças superdotadas são “fabricadas” por pais 

e familiares que cobram e zelam excessivamente pelo aprendizado de seus 

filhos; 

• Esbanjando Saúde Psicológica: Mito de que estas crianças não apresentam 

problemas de relacionamento, de comportamento ou dificuldades de 

aprendizagem; 

• Todas as Crianças são Superdotadas?: Mito de que não existe superdotação 

baseado no fato de que todas as crianças apresentam áreas de interesse e 

habilidades em alguma área. Este é mito em função de que não releva o fator 

da habilidade a cima da média. 

• As Crianças Superdotadas se tornam adultos eminentes: è mito visto que 

dependendo dos fatores sociais, de oportunidades e estímulos, estas crianças 

podem, ao longo da vida, ficar com seus potenciais “adormecidos”. Isto ocorre 

pela falta de reconhecimento. Ser superdotado não é fator predominante para 

que um indivíduo se torne um adulto eminente. 

 

Estes são alguns mitos que a sociedade em geral apresenta com relação à temática das 

Altas Habilidades/Superdotação. Estas concepções equivocadas a respeito da temática 

dificultam o reconhecimento das potencialidades e, principalmente, das necessidades 

específicas de aprendizagem dos alunos com características de AH/SD. 
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3 METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada neste trabalho que é de cunho qualitativo foi a Pesquisa Ação, 

visto que ao se trabalhar com Educação Ambiental podemos transformar as concepções e 

práticas dos envolvidos, promovendo uma mudança de paradigmas. Desta forma, Demo 

(1995) considera que não existe distinção entre a Pesquisa Ação e a Pesquisa Participante, 

visto que ambas estão comprometidas com a prática. Para ele, este tipo de Pesquisa 

caracteriza-se por ser aquela em que se busca, ao mesmo tempo, produzir conhecimento e 

participação, apostando no conhecimento como instrumento essencial de mudanças.  

As atividades de pesquisa e ação de Educação Ambiental foram desenvolvidas no 

Programa de Incentivo ao Talento (PIT), bem como foram divididas em dois momentos: Em 

2009, com atividades exploratórias e em 2010 com a elaboração e execução da Oficina “Em 

Defesa do Lobo Mau...”. 

No primeiro momento da pesquisa – no ano de 2009 – foram desenvolvidas atividades 

exploratórias, as quais foram realizadas com o intuito de perceber os conhecimentos e 

concepções dos alunos a cerca de hábitos ambientalmente corretos. Desta forma, pode-se 

perceber dentre os mesmos os que apresentaram a Inteligência Naturalista/Ecológica mais 

acentuada, bem como seus interesses de pesquisa dentro da temática da Educação Ambiental. 

Em conformidade, os alunos participantes do primeiro momento da pesquisa puderam 

demonstrar seus interesses dentro da temática da Educação Ambiental, bem como, no 

segundo momento – no ano de 2010 – ajudaram na elaboração e construção da Oficina “Em 

defesa do Lobo Mau...”. Ainda no primeiro momento, as atividades exploratórias, consistiram 

em trabalhar vários temas dentro da Educação Ambiental. Os temas trabalhados foram 

escolhidos na perspectiva de pesquisar os interesses dos alunos, bem como seus 

conhecimentos prévios e concepções a cerca de hábitos ambientalmente corretos. 

Dentre as temáticas escolhidas (ANEXO 1), foram trabalhados “Os Três Rs – Reduzir, 

Reciclar e Reutilizar”, bem como foram realizados questionamentos como: “O que eu quero 

para o mundo?”, “O que mais gosto na natureza?”, “O que as pessoas fazem que é bom para 

as plantas, os animais e para as pessoas? O que não é bom e as pessoas fazem?” 

Estes questionamentos permearam as atividades exploratórias, nas quais os alunos 

tiveram contato com plantas e animais, bem como construíram uma pequena pesquisa sobre 

alguns animais (o que foi interesse da maioria). Muitos alunos demonstraram curiosidade 

quanto aos animais que a maioria considerava “ruins”, dentre estes, o Lobo foi o mais citado.  

Desta forma, o segundo momento da Pesquisa – no ano de 2010 – foi desenvolvido no PIT 



 26

um Grupo de Interesse (GI) em Educação Ambiental, no qual foi trabalhada a Oficina “Em 

Defesa do Lobo Mau...”.  

 

 

3.1 Descrição da área de Estudo: PIT – Programa de Incentivo ao Talento 

 

O PIT – Programa de Incentivo ao Talento é um programa de enriquecimento escolar 

que atende alunos com características de AH/SD identificados pelo Projeto de Pesquisa “Da 

Identificação à Orientação de Alunos com Características de Altas 

Habilidades/Superdotação”. O PIT é um Projeto de Extensão que juntamente com o Projeto 

de Pesquisa é desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa em Educação Especial: Interação e 

Inclusão Social (GPESP) da Universidade Federal de Santa Maria – UFSM.  

Sendo o PIT um programa de enriquecimento escolar, desenvolve atividades de 

aprofundamento teórico, proporcionando a ampliação dos conhecimentos sobre diferentes 

temáticas em pesquisa. Neste programa, os alunos atendidos têm a oportunidade de 

aprofundar os conteúdos curriculares já desenvolvidos na escola. Além disso, neste espaço, 

estes sujeitos podem ampliar seus conhecimentos através das diferentes atividades que lhes 

são proporcionadas, bem como desenvolver a criatividade.  

Este programa teve início no ano de 2003. Em seu início os encontros aconteciam na 

“Antiga Reitoria” da Universidade Federal de Santa Maria, sendo que as atividades 

aconteciam em turno inverso ao das aulas dos alunos. Esta prática era possível visto que o 

número de alunos era bem reduzido, em torno de 10 alunos. No entanto, com o passar dos 

anos, em função do aumento do número de alunos atendidos e das dificuldades de 

combinação de horários, tivemos de modificar o dia e horário de atendimento dos alunos com 

AH/SD. Passamos, então a desenvolver nossas atividades semanalmente aos sábados, ainda 

na Antiga Reitoria. 

Atualmente o PIT conta com 47 alunos identificados como alunos com características 

de AH/SD, 15 pais e familiares, 20 integrantes da equipe executora das atividades – 

Mestrandas em Educação, Especializandas em Gestão Educacional e Educação Ambiental, 

bem como, Graduandas do Curso de Educação Especial e Pedagogia. Além disso, contamos 

com a orientação da Profª. Dra. Soraia Napoleão Freitas e com a parceria do Instituto Estadual 

Padre Caetano. 

Os encontros do PIT acontecem de acordo com o período letivo da escola na qual 

desenvolve suas atividades. Estas acontecem semanalmente, aos sábados, no Instituto 
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Estadual Padre Caetano e tem duração de uma hora e trinta minutos. Estes encontros 

acontecem nesta Escola em função de que esta possui uma sala de recursos para alunos com 

AH/SD.  

Como objetivo geral, o PIT apresenta: “Desenvolver um Programa de Enriquecimento 

Escolar aos alunos com características de AH/SD. Este Programa deve ampliar, aprofundar e 

enriquecer o conteúdo curricular já trabalhado na escola, além de possibilitar aos alunos 

atendidos o conhecimento de outras áreas do saber que, geralmente, não são abordados na 

escola regular.  

Em seus objetivos específicos, o PIT se propõe aos seguintes passos: 

 

• Receber e encaminhar ao programa alunos identificados como tendo características de 

Altas Habilidades/Superdotação que freqüentam as séries iniciais do Ensino 

Fundamental  da  rede Estadual de Santa Maria/RS; 

• Oportunizar a estes alunos atividades e experiências significativas com orientações 

sistemáticas incentivando a área de interesse de cada um, assim como do grupo; 

• Estimular nos alunos a criatividade, o auto-conhecimento, o cultivo das relações 

interpessoais entre os pares , bem como um convívio orientado para o alcance das 

metas comuns; 

• Realizar parceria com os grupos PET - Programa de Educação Tutorial -, existentes na 

UFSM, que compreendem os cursos de Agronomia, Biologia, Computação, 

Comunicação, Engenharia Elétrica, Física e Matemática, a fim de que estes propiciem 

aos alunos participantes do PIT experiências de investigação e pesquisa referentes às 

diversas áreas do conhecimento; 

• Proporcionar aos alunos oficinas com acadêmicos de Cursos diversos da UFSM que 

não estão vinculados aos PETs; 

• Organizar um grupo de estudos com os pais dos alunos que participam do PIT, a fim 

de que sejam realizadas palestras e discussões mensais sobre a temática em questão; 

• Promover eventos, durante o decorrer do ano, com a participação de profissionais e 

acadêmicos convidados a fim de que estes dialoguem com as crianças do PIT,  

informações acerca de sua profissão, bem como compartilhar sua história de vida e 

trajetória acadêmica além de realizar oficinas, dinâmicas, jogos e brincadeiras ludo- 

pedagógicas; 

• Promover encontros de discussão destinados à equipe executora do projeto, 
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trazendo conhecimentos relacionados à temática das Altas Habilidades/Superdotação, 

utilizando- se de materias como artigos científicos, livros, etc.; 

• Promover encontros de discussão destinados à equipe executora do projeto, 

abordando conhecimentos relacionados à temática das Altas 

Habilidades/Superdotação, utilizando- se de materias como artigos científicos, livros, 

etc. 

 

3.1.1 Metodologia do PIT  

 

A metodologia utilizada no Projeto de Extensão “PIT – Programa de Incentivo ao 

Talento” fundamenta-se nos pressupostos teóricos dos autores Gardner (1994), Renzulli 

(2004), Guenther (2000) e Sabatella (2005). Gardner (1994, 2000) contribui com a Teoria das 

Inteligências Múltiplas, já citadas anteriormente. Já Renzulli (2004) contribui com o um 

modelo de enriquecimento escolar, o Modelo Triádico de Enriquecimento, que caracteriza-se 

por Tipos: I, II e III; Guenther (1995) evidencia a importância de se identificar e reconhecer 

os potenciais dos sujeitos com características de AH/SD e, por fim, Sabatella (2005) ressalta 

alguns dos comportamentos desses sujeitos quando não reconhecidos, bem como o 

desperdício de potenciais. 

 

 

3.1.1.1 Grupo de Estudos Sobre as AH/SD para a Equipe Executora do PIT 

 

A equipe executora da pesquisa realiza semanalmente encontros para realização de 

leituras e discussões a cerca da temática das Altas Habilidades/Superdotação. Neste grupo, 

são desenvolvidas também leituras a cerca de outras temáticas relacionadas à: didática, 

planejamentos, gestão e organização da prática, bem como assuntos que possam vir a 

contribuir com a execução do PIT no atendimento aos alunos participantes. 

 

 

3.1.1.2 Gestão do PIT: Reuniões e Organização 

 

A gestão do PIT está organizada em reuniões e organização de funções designadas a 

cada integrante da equipe executora do projeto. Neste sentido, cada membro possui uma 

responsabilidade, mesmo os que não possua bolsa.  
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3.1.1.3 Grupos de Interesse: Direcionamento para as Oficinas 

 

Os Grupos de Interesse são formados pela equipe executora do PIT através do 

interesse prévio dos alunos participantes. A cada semestre são criados novos grupos de acordo 

com as áreas de interesse dos alunos. Em cada Grupo ou Oficina são desenvolvidos os Tipos 

I, II e III propostos por Renzulli (2004) já citados anteriormente. 

No segundo semestre do ano de 2010, foram desenvolvidas atividades nos seguintes 

Grupos de Interesse (GI): GI em Música; GI em Jogos, GI em Espaço Sideral e GI em 

Educação Ambiental, o qual é o foco deste trabalho. 

 

 

3.1.1.4 Atividades Especiais 

 

As atividades especiais, as quais são desenvolvidas, geralmente, uma vez a cada dois 

meses são atividades que visam oportunizar a troca entre os pares. Durante estas atividades os 

alunos de um GI conhecem o trabalho do outro e vice e versa. Há ainda atividades especiais 

em que a equipe executora do Projeto consegue realizar passeios, visitas ou atividades com 

profissionais de áreas de interesse a fim dos alunos para que estes possam relacionar com as 

atividades desenvolvidas em seu GI. 

 

3.1.1.5 Grupo de Pais 

 

Os encontros do Grupo de Pais ocorrem semanalmente, no mesmo horário em que 

acontecem as atividades de enriquecimento escolar, porém em ambiente diferenciado. Este 

grupo tem como principal objetivo “promover estudos e discussões a respeito da temática das 

AH/SD, bem como orientar os participantes quanto algum problema dos filhos com AH/SD, 

enfrentado na escola ou na família.  

 

 

3.2 Grupo de Interesse em Educação Ambiental: Oficina: “Em Defesa do Lobo 

Mau...” 

 

O PIT em sua metodologia adota os Grupos de Interesse (GI), já citados 

anteriormente. Desta forma, de acordo com o interesse dos alunos participantes do primeiro 
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momento da pesquisa (em 2009), surgiu o GI em Educação Ambiental. Neste Grupo, optamos 

(pesquisadora e alunos) em desenvolver uma oficina que abordasse um personagem clássico 

das histórias infantis. Além de ser um animal em extinção, este em muitas histórias era 

considerado o vilão. 

O Lobo Mau foi o personagem escolhido, pois era visto como um animal violento, 

“ruim” pela maioria dos alunos. Desta forma, com a sugestão dos alunos surgiu a Oficina “Em 

Defesa do Lobo Mau...”, na qual o intuito era o de pesquisar nas histórias, livros e 

documentários sobre o animal Lobo, bem como sobre o personagem Lobo Mau, a fim de 

compreender se havia relação ou não entre um e outro. 

Nesta perspectiva, a oficina “Em defesa do Lobo Mau...” foi ofertada aos alunos com 

características de AH/SD inseridos no PIT que se mostraram interessados no GI de Educação 

Ambiental. Os alunos puderam escolher entre os demais Grupos de Interesse: GI de Música, 

GI de Jogos, GI do Espaço Sideral. Além disso, a Oficina ocorreu no ano de 2010. 

Na oficina “Em defesa do Lobo Mau ...”, foi realizado um resgate das histórias infantis 

que apresentam o personagem “Lobo Mau” a fim de que a partir dessas histórias pudéssemos 

trabalhar questões de Educação Ambiental e estimulação de processos argumentativos dos 

alunos. Neste sentido, o personagem “Lobo Mau” foi o ponto de partida, ou seja, o tema 

gerador, que utilizamos para desenvolver, estimular e enriquecer habilidades em todas as 

áreas do conhecimento, enfatizando a Educação Ambiental como temática interdisciplinar, a 

qual abrange muitas áreas do saber que o PIT se propõe a trabalhar. 

Neste sentido, compreendemos que o personagem Lobo Mau está relacionado à 

Educação Ambiental no sentido de que esta se propõe à mudança de paradigmas; à 

preservação de espécies em extinção como o animal Lobo; à não violência, entre outras. 

Citamos a não violência visto que em muitas histórias infantis o Lobo é violento, maldoso e 

ardiloso, usa de estratégias para “assassinar” os três porquinhos ou a Chapeuzinho Vermelho. 

Nesta perspectiva, desde cedo as crianças escutam histórias, visualizam suas imagens nas 

quais o animal Lobo é um vilão. Desta forma, questionamos: Como poderemos ensinar que a 

extinção de animais é algo negativo se estes animais, muitas vezes são considerados 

malévolos nas histórias? 

Com esta indagação e com o interesse dos alunos em pesquisar sobre o Lobo é que a 

Oficina “Em Defesa do Lobo Mau...” surge dentro do GI de Educação Ambiental, pois 

compreendemos que a Educação Ambiental é complexa e interdisciplinar, podendo abordar 

não apenas a ecologia, mas a educação em sua amplitude. 
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3.2.1 Objetivo Geral  

 

O principal objetivo desta oficina é o de promover, através do imaginário infantil, o 

enriquecimento escolar dos sujeitos com características de Altas Habilidades/Superdotação, 

explorando a Educação Ambiental de forma interdisciplinar através de histórias infantis que 

apresentam o personagem do “Lobo Mau”. 

 

3.2.2 Objetivos Específicos  

 

• Promover a Educação Ambiental de forma interdisciplinar e lúdica aos alunos do GI 

em Educação Ambiental do PIT; 

• Instigar os processos de argumentação dos alunos participantes através de pesquisas e 

da construção do conhecimento sobre o animal Lobo e o personagem do Lobo Mau; 

• Instigar a criatividade e o envolvimento com as tarefas através de atividades lúdicas de 

pesquisa e criação com base nos interesses dos alunos; 

 

3.2.3 Metodologia da Oficina 

 
A metodologia a ser utilizada na oficina “Em defesa do Lobo Mau...” está embasada 

em Pesquisa Qualitativa, a qual permitiu um maior envolvimento do grupo da oficina, bem 

como uma transformação de possíveis conceitos e valores estipulados à infância através da 

abordagem clássica das histórias infantis que apresentam o animal lobo como um personagem 

agressivo e malvado. Para tanto, alguns caminhos metodológicos foram trilhados a fim de 

direcionar as etapas desta oficina. Tais etapas foram: 

 

• Escolha das histórias infantis que apresentam o personagem “Lobo Mau”; 

• Leitura em Conjunto destas histórias; 

• Questionamento sobre as atitudes dos principais personagens; 

• Formulação de argumentos para defender o personagem “Lobo Mau”; 

• Pesquisa sobre os lobos e a extinção dos mesmos; 

• Reflexão sobre o pensamento e as atitudes dos seres humanos com relação à natureza e 

aos animais; 

• Formulação de argumentos para defender os animais e a natureza; 
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• Criação de uma nova história que contenha o personagem do Lobo; 

• Escrita desta história; 

• Construção de Fantoches; 

• Encenação da mesma. 

 

Estas etapas foram desenvolvidas durante o segundo semestre letivo do ano de 2010, 

nas datas estipuladas no cronograma do PIT, com aulas semanais aos sábados, as quais 

tiveram duração de uma hora e meia cada. Desta forma, cada etapa citada acima foi explorada 

de acordo com o interesse e a criatividade dos alunos participantes, o que facilitou o 

envolvimento dos mesmos com as tarefas desenvolvidas nesta oficina. 
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4 EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO PIT: RESULTADOS DE UMA PRÁTICA 

INTERDISCIPLINAR 

 

As atividades exploratórias desenvolvidas no ano de 2009 nos possibilitaram a 

compreensão das concepções dos alunos com AH/SD do PIT, quanto aos hábitos 

ambientalmente corretos, bem como quanto aos seus interesses de pesquisa dentro da temática 

da Educação Ambiental. Após esta primeira etapa da pesquisa, foi desenvolvida no ano de 

2010 a Oficina “Em Defesa do Lobo Mau...”, elaborada e executada pelo Grupo de Interesse 

(GI) em Educação Ambiental do PIT, composto pelos alunos que participaram da pesquisa em 

2009 e por alunos que não participaram da mesma, mas que se interessaram pela temática da 

Oficina. 

Ao compreendermos que a Educação Ambiental é interdisciplinar, complexa e que, 

portanto abrange as diversas áreas do conhecimento e assim, as diversas inteligências que o 

ser humano apresenta (Gardner, 2000), salientamos a importância de ser trabalhada com os 

alunos com AH/SD.  Desta forma, o trabalho desenvolvido será melhor compreendido na 

descrição das etapas desenvolvidas: 

 

Na primeira etapa da pesquisa (2009), foram desenvolvidas atividades (ANEXO 1) 

com a finalidade de observar os conhecimentos a cerca da Educação Ambiental que os alunos 

participantes tinham. Dentre estas atividades, estão as que os alunos entraram em contato com 

plantas e animais, como nas fotografias a seguir: 

 

         

 

       

 

 

 

 

     

 

 
                                       Fotografia 1 (2009) – Manuseio de plantas 
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Na fotografia 1 os alunos demostraram interesse em plantas medicinais. No entanto, ao 

se depararem com os animais, o interesse em pesquisar sobre os mesmos foi notavelmente 

maior. 

                            

                       Fotografia 2 (2009) – Contato dos alunos com diversos animais 

 

Na fotografia 3, o interesse em pesquisar animais foi demonstrado por praticamente 

todos os alunos. Neste momento cada aluno tocou nos animais, bem como fez perguntas aos 

acadêmicos da Zootecnia que foram convidados a participar da atividade deste dia. 

 

Ainda nesta etapa, foram observados os interesses de pesquisa dos alunos dentro da 

temática da Educação Ambiental como nos mostra a Fotografia 3. Neste momento, aconteceu 

uma discussão, na qual cada aluno explicou a figura que pegou e qual seu interesse de 

pesquisa. Vale ressaltar que cada figura correspondia a uma temática (animais, plantas, água, 

lixo, camada de ozônio, entre outras). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografia 3 (2009) – Escolha dos temas de pesquisa em Educação Ambiental pelos alunos 



 35

Após a escolha e discussão dos temas, percebemos que a temática dos animais foi a 

mais escolhida, bem como o interesse de pesquisa sobre os lobos. Nesta perspectiva, surgiu a 

idéia de montar uma oficina dentro deste Grupo de Interesse, a oficina “Em Defesa do Lobo 

Mau...”, já que o lobo, geralmente é caracterizado como o vilão das histórias infantis. 

Desta forma, as atividades do PIT cessaram no ano de 2009 em função das férias 

escolares. Em 2010, os alunos demonstraram grande interesse em continuar as pesquisas e 

desta forma, em conjunto com os alunos elaboramos a Oficina “Em Defesa do Lobo Mau...”. 

Na segunda etapa (2010) foi formado o Grupo de Interesse em Educação Ambiental 

no PIT. Neste momento todos os Grupos de Interesse (música, Jogos, Espaço Sideral e 

Educação Ambiental) foram apresentados a todos os alunos (inclusive os que não 

participaram da primeira etapa da pesquisa), bem como as oficinas ofertadas, dentre elas a 

Oficina “Em Defesa do Lobo Mau...” (ANEXO 2). Neste momento os alunos puderam optar 

em qual Grupo iriam trabalhar, como nos mostra a Fotografia 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fotografia 4 (2010) – Escolha dos alunos pelos Grupos de Interesse 
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Após esta escolha, os alunos participantes da Oficina “Em Defesa do Lobo Mau...”, a 

qual os planejamentos encontram-se em (ANEXO 3),  puderam manusear diversos livros que 

contêm o personagem do Lobo Mau e foi realizada a leitura em conjunto destes livros, como 

nos mostra a Fotografia 5.  

 

Fotografia 5 (2010) – Leitura em conjunto das histórias com o personagem Lobo Mau 

 

As histórias foram contadas e as figuras analisadas. Após a contação das histórias, os 

alunos foram questionados, visto que em algumas histórias o Lobo era realmente mau e em 

outras ele era apenas uma vítima, ou não tinha nenhuma relação com os acontecimentos ruins 

do contexto da história. 

Neste contexto, alguns alunos continuaram percebendo o Lobo como um ser mau. No 

entanto, a maioria dos alunos responderam que o Lobo era um injustiçado, visto que na 

verdade os lobos são animais da floresta e a chapeuzinho estava invadindo a “casa” do lobo. 

Podemos verificar as opiniões dos alunos através de bilhetinhos que os mesmos escreveram. 

Alguns bilhetes diziam: 

Aluna A – “Talvez o ‘lobo mau’ não seja mau. O perfil do ‘lobo mau’ foi criado pelos seus 

instintos de sobrevivência. Mas nós também somos ‘maus’. Nós comemos a carne de outros 

animais e enganamos as pessoas”. 

Aluna B – “Uma coisa boa: não consegue pegar ninguém!” 

Aluno C – “Mau! Esfomiado! Mau Humorado!” 

Aluno D – “O lobo é mais ou menos bom e mal por que às vezes ele come as coisas e às 

vezes ele não come as coisas” 
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Neste contexto, foi interessante perceber a discrepância de opiniões que os alunos 

emitiram a favor ou contra o Lobo. Neste dia uma aluna escreveu um texto (ANEXO 4) no 

qual defendia o Lobo, lembrando que este é um animal que possui necessidades de caça. 

Neste texto a aluna comparou o lobo com o ser humano, salientando que o homem, assim 

como o lobo, alimenta-se da carne de outros seres e que não é mal visto por isso. 

Nos próximos encontros assistimos o filme: “Deu a Louca na Chapeuzinho Vermelho” 

e fizemos uma discussão sobre a nova versão da história – apresentada no filme. Assistimos a 

um documentário na internet sobre os lobos, seu habitat, suas necessidades de alimentação e 

sobre a extinção de algumas espécies. 

Discutimos questões referentes à natureza, à violência e coerência de algumas atitudes 

dos personagens das diversas histórias com o Lobo Mau. Em um dos encontros elaboramos 

uma nova versão da História “Chapeuzinho Vermelho”, a qual foram criados novos 

personagens como a “Chapeuzinho Verde – Ecologicamente correta” (ANEXO 5). 

Após a criação da nova história, os alunos se dividiram em grupos e cada grupo ficou 

responsável por uma tarefa. Um grupo de alunos fez os desenhos dos personagens, outro 

grupo fez os Croquis das roupas de cada personagem, outro grupo pensou no cenário. As 

fotografias 6 e 7 mostram um pouco desta etapa da oficina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fotografia 6 (2010) – Construção dos desenhos, croquis e figurino dos personagens 
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Fotografia 7 (2010) – Croqui da roupa da mãe das meninas: Chapeuzinho Verde 
Ecologicamente Correta e Chapeuinho Vermelho 

 
 

Após esta etapa, os alunos assistiram vídeos de construção de fantoches, como nos 

mostra a fotografia 8. Construíram os fantoches para a nova versão da história (fotografia 9, 

10 e 11) e apresentaram a história no encerramento das atividades do PIT (Fotografia 12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fotografia 8 (2010) – Vídeo sobre a construção de fantoches 

 

 

                         

 

 

                        

 

 

 

 

Fotografia 9 (2010) – Construção dos Fantoches 
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Fotografia 10 (2010) – Construção do figurino dos fantoches 
               

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fotografia 11 (2010) – Fantoches utilizados na apresentação da nova versão da história do 
Lobo (Mau) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fotografia 12 (2010) – apresentação da nova versão da história sobre o lobo 

 

Durante a apresentação da peça com a nova versão da história do Lobo, os alunos dos 

outros Grupos de Interesse interagiram expondo suas opiniões a respeito do animal, bem 
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como dos outros personagens. A Chapeuzinho Verde Ecologicamente Correta foi muito 

comentada por ter explicado à sua família que a Floresta é a casa do Lobo e que eles deveriam 

mudar para um sítio ou para a cidade. 

Dentre tantas falas desta personagem, as que mais marcaram os alunos foram as que 

trouxeram mensagens importantes de conscientização e valorização da natureza, dos animais, 

bem como a mudança necessária de hábitos das pessoas. Além disso, o lobo passou a ser 

compreendido e até mesmo defendido por todos os alunos que perceberam a maldade da 

Chapeuzinho Vermelho em inventar mentiras a respeito do animal, além de dar biscoitos ao 

lobo sabendo que essa não é a alimentação adequada ao mesmo. 
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5 CONCLUSÃO 

 

No decorrer da execução da Oficina “Em Defesa do Lobo Mau...”, no Grupo de 

Interesse em Educação Ambiental, os alunos demonstraram um grande envolvimento e muita 

criatividade, o que é característico dos sujeitos com AH/SD. Desta forma, os resultados que 

geralmente são esperados e apresentados somente no fim das oficinas foram percebidos desde 

o processo de elaboração, execução e apresentação da mesma. 

Nesta perspectiva, a questão considerada a principal na oficina – o Lobo – não foi a 

única pensada e discutida pelos alunos. A criação da Chapeuzinho Verde Ecologicamente 

Correta, a discussão referente ao habitat do lobo e das pessoas, a discussão referente à 

mentiras, alimentação inadequada e poluição, ultrapassaram as expectativas até mesmo dos 

pais presentes na apresentação. Outra reação inesperada foi a iniciativa dos alunos em pensar 

na continuidade das pesquisas sobre a temática ambiental para o ano de 2011. 

Enfim, apesar do “faz de conta” inerente à idade das crianças participantes da oficina, 

as mensagens de valores, contra a agressividade e hábitos equivocados de se portar no planeta 

foram enfatizados na história. Isto nos surpreendeu em alguns momentos, visto que a 

construção dos personagens e do enrredo da história foi elaborado pelos alunos. 

No entanto, conhecendo as características das AH/SD e da inteligência 

Naturalista/Ecológica, compreendemos que o envolvimento com as tarefas, a habilidade a 

cima da média geral e a criatividade são peculiares a estes sujeitos. Desta forma, não 

poderíamos esperar algo superficial no trabalho desenvolvido pelos alunos, visto que a 

Inteligência Naturalista acentuada de alguns alunos facilitou a compreensão da amplitude da 

pesquisa que estes desenvolveram sobre os lobos.  

Além disso, por serem curiosos e envolvidos com as tarefas a que se dispõem os 

alunos com AH/SD participantes do PIT e do Grupo de Interesse em Educação Ambiental 

expressaram o interesse de continuar pesquisando sobre o meio ambiente, animais, plantas, 

lixo, entre outros. Por outro lado, por serem criativos, estes alunos já expressaram idéias de 

criação de livros e filmes com a história inventada e dramatizada na oficina.  

Portanto, sendo a Educação Ambiental interdisciplinar, ou seja, uma modalidade da 

educação á qual deve permear todos às áreas do saber, deve ser ofertada a todos. Neste 

sentido, os alunos com AH/SD também necessitam desta educação, bem como são, além de 

consumidores, produtores de conhecimento e disseminadores dos mesmos. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 
PIT – PROGRAMA DE INCENTIVO AO TALENTO 

ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA O TIPO I – A  
Dia 07/11/2009 

1º ENCONTRO 
 

Atividade 1 – O que eu desejo para o mundo. 

 

Objetivo: Estimular a Inteligência Naturalista, através da confecção de uma 

lista de possibilidades positivas ao meio ambiente, conscientizando sobre a 

existência de problemas ambientais, bem como, a importância da preservação e de 

cuidados com a natureza. 

 

1º Momento: Exposição breve sobre o que é Meio Ambiente e os danos que 

o homem causa para o planeta. 

 

2º Momento: Cada dupla de alunos irá criar uma lista de atividades que 

podem desenvolver para contribuir com a preservação do Meio Ambiente e que 

possam “melhorar” o mundo. 

 

3º Momento: Representação das atividades citadas nas listas. (Por sorteio, 

cada dupla irá demonstrar sua lista de forma diferenciada: desenho, mímica, 

encenação, colagens em cartazes, etc.)  
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 
PIT – PROGRAMA DE INCENTIVO AO TALENTO 

ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA O TIPO I – A  
Dia 14/11/2009 

2º ENCONTRO 
 
Atividade 2 – Jogo dos três Rs. 

 
 

Objetivo: Proporcionar um ambiente lúdico em que os alunos poderão 

compreender os conceitos de “Reduzir, Reutilizar e Reciclar”, bem como colocar em 

prática a aquisição destes conceitos. 

 

1º Momento: Exposição breve sobre o que é Reduzir, Reutilizar e Reciclar. 

 

2º Momento: Efetivação do Jogo dos Três Rs, no qual, através da 

combinação de cartas que cada aluno sortear, este deverá propor a forma pela qual 

poderá preservar o Meio Ambiente. 

 

3º Momento: Após cada rodada do Jogo, cada aluno irá desenvolver na 

prática a proposta que indicou durante o jogo. Ex: Se durante o Jogo o Aluno X 

sorteou as Cartas: Reciclar e Plásticos este aluno deverá propor uma forma simples 

de reciclar os plásticos e no terceiro momento este aluno deverá desempenhar sua 

proposição (de forma simples). 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 
PIT – PROGRAMA DE INCENTIVO AO TALENTO 

ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA O TIPO I – A  
Dia 21/11/2009 

3º ENCONTRO 
 

Atividade 3 – Jogo: Construindo a Natureza. 

 

Objetivo: Estimular, através da ludicidade, a Inteligência Naturalista, bem 

como o trabalho em conjunto, a auto-estima e os trabalhos manuais com a utilização 

da arte como ferramenta no trabalho de Educação Ambiental. 

 

1º Momento: Cada aluno irá jogar o dado e andar as respectivas casas do 

tabuleiro do jogo. Cada casa contém um animal ou planta e cada aluno deverá 

anotar os animais e plantas em que pararam. O aluno que chegar ao fim do tabuleiro 

deverá escolher um colega para o ajudar a criar uma mímica referente a um animal 

ou a uma planta, sendo que os demais colegas deverão identificar a mímica. 

 

2º Momento: Os alunos deverão “construir” com argila os animais e/ou 

plantas que anotaram anteriormente. 

 

3º Momento: Haverá uma exposição das confecções dos alunos para os 

demais participantes do PIT. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 
PIT – PROGRAMA DE INCENTIVO AO TALENTO 

ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA O TIPO I – A  
Dia 28/11/2009 

4º ENCONTRO 
 

Atividade 4 – A Construção de um Livro Ecológico. 

 

Objetivo: Estimular a criatividade e a auto-estima, bem como o trabalho em 

conjunto e cooperativo no desenvolvimento de um material concreto, do qual os 

alunos poderão guardar e, assim, relembrar das atividades de Educação Ambiental 

desenvolvidas no PIT. 

 

1º Momento: Será sorteado a cada dupla de alunos uma temática já 

trabalhada nas atividades anteriores. Ex: animais, plantas, produtos, entre outros.  

 

2º Momento: Cada dupla irá pesquisar gravuras referentes à sua temática em 

revistas e jornais e recortar. 

 

3º Momento: Cada dupla irá escrever os problemas ambientais referentes à 

sua temática e as possíveis soluções para estes problemas. 

 

4º Momento: Os alunos irão formar o Livro Ecológico, juntando suas 

pesquisas e contribuições. Este livro será reproduzido e entregue aos alunos no dia 

do encerramento das atividades letivas de 2009 do PIT. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 
PIT – PROGRAMA DE INCENTIVO AO TALENTO 

OFICINA: EM DEFESA DO LOBO MAU...  
 

APRESENTAÇÃO: 
A oficina “Em defesa do Lobo Mau ...” será ofertada aos alunos com 

características de Altas Habilidades/Superdotação inseridos no PIT – Programa de 

Incentivo ao Talento. Os alunos escolherão participar desta oficina de acordo com 

seus interesses e estarão livres para mudar de oficina se assim desejarem. 

Na oficina “Em defesa do Lobo Mau ...”, faremos um resgate das histórias 

infantis que apresentam o personagem “Lobo Mau” a fim de que a partir dessas 

histórias possam ser trabalhadas questões de Educação Ambiental e estimulação de 

processos argumentativos dos alunos. Neste sentido, o personagem “Lobo Mau” 

será o ponto de partida, ou seja, o tema gerador, que utilizaremos para desenvolver, 

estimular e enriquecer habilidades em todas as áreas do conhecimento, enfatizando 

a Educação Ambiental como temática interdisciplinar, a qual abrange muitas áreas 

do saber que o PIT se propõe a trabalhar. 

 

OBJETIVOS 
 
Objetivo Geral 

O principal objetivo desta oficina é o de promover, através do imaginário 

infantil, o enriquecimento escolar dos sujeitos com características de Altas 

Habilidades/Superdotação, explorando a Educação Ambiental de forma 

interdisciplinar através de histórias infantis que apresentam o personagem do “Lobo 

Mau”. 

 

Objetivos Específicos 
• Promover a Educação Ambiental de forma interdisciplinar e lúdica aos alunos; 

• Instigar os processos de argumentação dos alunos participantes; 

• Instigar a criatividade e o envolvimento com as tarefas; 

• Outras ainda não estipuladas. 

 

METODOLOGIA: 
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A metodologia a ser utilizada na oficina “Em defesa do Lobo Mau ...” está 

embasada em pesquisa participante, a qual permitirá um maior envolvimento do 

grupo da oficina, bem como uma transformação de possíveis conceitos e valores 

estipulados à infância através da abordagem clássica das histórias infantis. Para 

tanto, alguns caminhos metodológicos serão trilhados a fim de direcionar as etapas 

desta oficina. Tais etapas são: 

 

• Escolha das histórias infantis que apresentam o personagem “Lobo Mau”; 

• Leitura em Conjunto destas histórias; 

• Questionamento sobre as atitudes dos principais personagens; 

• Formulação de argumentos para defender o personagem “Lobo Mau”; 

• Pesquisa sobre os lobos e a extinção dos mesmos; 

• Reflexão sobre o pensamento e as atitudes dos seres humanos com relação 

à natureza e aos animais; 

• Formulação de argumentos para defender os animais e a natureza; 

• Transformação das Histórias (inversão de papéis – maus e bons); 

• Escrita destas histórias modificadas; 

• Encenação das mesmas. 

 

Estas etapas serão desenvolvidas durante o segundo semestre letivo deste 

ano, nas datas estipuladas no cronograma do PIT. Cada etapa citada acima será 

explorada de acordo com o interesse e a criatividade dos alunos participantes, o que 

facilitará o envolvimento dos mesmos com as tarefas a serem desenvolvidas nesta 

oficina. 
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PIT – PROGRAMA DE INCENTIVO AO TALENTO 

PLANEJAMENTO DA OFICINA “EM DEFESA DO LOBO MAU...”  

DIA 21/08/2010 - SÁBADO 

Tema: Conhecendo o Lobo Mau...  

 

Objetivo Geral:  

O principal objetivo desta temática é o de escolher juntamente com os alunos 

histórias infantis clássicas e atuais que contenham o personagem do “Lobo Mau”, a 

fim de conhecer este personagem, suas peculiaridades e características principais, 

bem como os demais personagens que, geralmente estão presentes nas histórias 

com ele. 

 

Procedimentos: 

 

1º Momento: 

 Apresentação da Oficina “Em Defesa do Lobo Mau...” aos alunos. 

 

2º Momento: 

Serão disponibilizados aos alunos participantes da oficina diversos livros, nos 

quais, o personagem “Lobo Mau” esteja presente. Cada livro apresenta histórias 

diferentes, com figuras do “Lobo Mau” diferenciadas, e com a postura deste 

personagem também diferenciada. 

 

3º Momento: 

 Os alunos irão escolher as principais histórias a serem lidas e compreendidas 

por eles. Esta escolha irá se dar através das figuras e dos gostos de cada aluno. 

 

4º Momento: 

 Após esta escolha, leremos em conjunto as histórias selecionadas, para 
então, discutir aspectos referentes à postura do “Lobo Mau” nas diferentes histórias. 
Ainda, questionaremos os alunos quanto ao habitat natural dos Lobos, seus hábitos 
de alimentação, bem como abordaremos questões referentes aos hábitos de 
alimentação humanos (às vezes semelhantes aos dos lobos de algumas histórias). 
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PIT – PROGRAMA DE INCENTIVO AO TALENTO 

PLANEJAMENTO DA OFICINA “EM DEFESA DO LOBO MAU...”  

DIA 28/08/2010 - SÁBADO 

 

Tema: Onde mora o “Lobo Mau”? 

 

Objetivo Geral:  

O principal objetivo deste tema é o de despertar a curiosidade e a criatividade 

dos alunos, bem como, explorar algumas habilidades artísticas, favorecendo e 

oportunizando a Educação Ambiental de forma subjetiva e interdisciplinar. 

 

Procedimentos: 

 

1º Momento: 

 Os alunos poderão levantar hipóteses quanto ao esconderijo do personagem, 

bem como desenhar mapas¸ criar argumentos e expor seus conhecimentos sobre o 

animal lobo e seu habitat. 

 

2º Momento: 

 Cada aluno deverá fazer uma pesquisa sobre os lobos (seja pesquisa em 

jornais, revistas, internet, livros e demais materiais).Esta pesquisa deverá ser 

apresentada aos colegas de oficina.  

  
 

2º Momento: 

Os alunos irão assistir um documentário na internet sobre os lobos. 
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PIT – PROGRAMA DE INCENTIVO AO TALENTO 

PLANEJAMENTO DA OFICINA “EM DEFESA DO LOBO MAU...”  

DIA 11/09/2010 - SÁBADO 

 

Tema: Filme “Deu a Louca na Chapeuzinho Vermelho” 

 

Objetivo Geral:  

 O principal objetivo deste encontro é o de apresentar aos alunos uma versão 

diferenciada dos fatos da história infantil “Chapeuzinho Vermelho”. Além disso, outro 

objetivo importante deste planejamento é o de proporcionar uma nova forma de 

olhar este personagem, bem como incentivar a criatividade e o pensamento crítico. 

 

Procedimentos: 

 

1º Momento: 

 Olhar o filme: “Deu a Louca na Chapeuzinho Vermelho”. 

 

2º Momento: 

 Discussão sobre o filme, os personagens e as aparências dos fatos ocorridos 

na história. 
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PIT – PROGRAMA DE INCENTIVO AO TALENTO 

PLANEJAMENTO DA OFICINA “EM DEFESA DO LOBO MAU...”  

DIA 25/09/2010 - SÁBADO 

 

Tema: A construção de Histórias  

 

Objetivo Geral:  

O principal objetivo deste tema é o de proporcionar um ambiente facilitador da 

criatividade, da expressão das habilidades dos alunos participantes através do 

imaginário e da ludicidade. 

 

Procedimentos: 

 

1º Momento: 

 Serão relembradas as histórias referentes ao personagem do “Lobo Mau” 

lidas no início da oficina. Serão também, valorizadas as pesquisas que os alunos 

fizeram sobre este personagem, bem como sua criatividade (seja através de 

desenhos, mapas do esconderijo do Lobo ou outras formas de expressão). 

 

2º Momento: 

 A partir das pesquisas e assuntos trazidos pelos alunos, estes irão escrever 

uma nova história em que estejam presentes o personagem “Lobo Mau” e alguns 

dos demais personagens das histórias em que geralmente o “Lobo Mau” se 

encontra. 

 

3º Momento: 

 Neste momento os alunos irão escolher a forma de “apresentar” ou 
“representar” a história criada em conjunto. Desta forma, os alunos poderão fazer 
uma telenovela, uma peça teatral (com fantoches, marionetes, com figurino para 
eles representarem os personagens), um livro, história em quadrinhos..., enfim, 
como quiserem.  
OBS: Este planejamento terá continuidade após a escolha da forma de 
“apresentação” e/ou “representação” dos alunos. 
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PIT – PROGRAMA DE INCENTIVO AO TALENTO 

PLANEJAMENTO DA OFICINA “EM DEFESA DO LOBO MAU...”  

DIA 16/10/2010 - SÁBADO 

 

Tema: A construção de Histórias (CONTINUAÇÃO) 

 

Procedimentos: 

 

1º Momento: 

 Os alunos “novos” serão apresentados às oficinas e poderão escolher em 

qual querem participar. 

 

2º Momento: 

 Serão relembradas aspectos discutidos com os alunos no último encontro, 

afim de que todos lembrem as idéias iniciais que tiveram durante o encontro anterior. 

 

3º Momento: 

 A partir das pesquisas e assuntos trazidos pelos alunos, estes irão escrever 

uma nova história em que estejam presentes o personagem “Lobo Mau” e alguns 

dos demais personagens das histórias em que geralmente o “Lobo Mau” se encontra 

(personagens previamente escolhidos e inventados). 
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ANEXO 4 
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ANEXO 5 
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As Chapeuzinhos Verde e Vermelho 

 
 

Chega de “era uma vez...”! Chega de vovozinha boa, de chapeuzinho boazinha, de 

lobo mau e lenhador violento! Agora vamos contar os fatos! Verídicos! Como realmente 

aconteceu a história que muitas crianças conhecem (ou pensam que conhecem) sobre o Lobo 

e a Chapeuzinho Vermelho... 

Meu nome é Beto tenho oito anos. Sou filho do lenhador. Meu pai na verdade não 

estava naquela história que a maioria de vocês conhecem, pois depois de assistir alguns 

documentários na internet e algumas palestras sobre a preservação do meio ambiente ele 

decidiu plantar árvores e fizemos um pomar. 

Morávamos em um sítio e perto dele tinha uma floresta ENORME. 

Nesta floresta haviam muitos animais, quase todos selvagens como dizia uma senhora 

amiga de minha avó. Esta senhora chama-se Dona Filomena. Ela tinha uma filha Ryppy que 

era viciada em pastilhas Mentos. O nome da filha: Valda, não por causa da pastilha, mas por 

que Dona Filomena achava o nome bonito. 

Valda tinha duas filhas, era viúva e seu trabalho era fabricar e vender pastilhas, balas e 

chicletes. As filhas de Valda tinham apelidos estranhos por causa das roupas que costumavam 

usar. Na verdade não me lembro o nome das meninas, mas não tem como esquecer os 

apelidos... 

A mais velha, tinha aproximadamente 13 anos era a “Chapeuzinho Vermelho”. Muito 

bonita sim, mas era tipo adolescente “rebelde”. Como toda irmã mais velha, aprontava e 

colocava as culpas na menor. Esta última, a “Chapeuzinho Verde”, tinha mais ou menos 10 

anos, não era tão bonita, mas era “gente boa”. Jogávamos bulita e soltávamos pipa antes da 

família dela se mudar de novo... 

Mas como eu ia contar, a história verdadeira foi a seguinte: 

Dona Valda não tinha dinheiro para pagar os impostos e decidiu se mudar para a 

floresta, pois lá não precisaria mais pagar água, luz e IPTU, fora as taxas de iluminação 

pública e demais impostos. Ela, as filhas e a mãe dela vieram morar na floresta onde meu pai 

na época cortava árvores para vender a madeira. Nesta época não tínhamos ainda o sítio, mas 

vivíamos mais no mato do que em casa. 

O que aconteceu na verdade, que todos contam como “A História da Chapeuzinho 

Vermelho” é uma coisa bem diferente do que os boatos soltos poraí. Na verdade quanfo Dona 
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Valda e as Chapeuzinhos se mudaram para a Floresta, não sabiam que iriam mexer na casa 

dos outros... os animais que moram na floresta. 

Elas fizeram duas casas, uma para Dona Valda e as meninas e outra para Dona 

Filomena, pois a Chapeuzinho Vermelho implicava muito com a avó. Ela queria escutar 

música alta, mas incomodava os ouvidos de todos, inclusive de Dona Filomena que não 

agüentou e fez uma casa do outro lado da floresta. 

O que era muito ruim que acontecia era que não tinha esgoto na floresta... a água suja 

do banho, da louça da cozinha e da descarga do banheiro ia todinha para o riacho... Se a gente 

soubesse antes que isso ia destruir o riacho... 

Mas além disso, a Chapeuzinho Verde avisava a todos que suas ações estavam 

estragando a floresta e que iriam deixar os animais sem lar. Mas a Chapeuzinho Vermelho 

continuava cada vez mais chata, incomodando todo mundo. Foi quando um dia Dona Valda a 

deixou de castigo e ela decidiu fugir. 

Chapeuzinho Vermelho andou pela floresta, andou tanto que chegou, sem perceber, 

perto de lobos... Quando os viu ficou apavorada e saiu correndo... A loba estava com seus 

filhotinhos e também ficou apavorada por ver aquela coisa estranha (a Capeuzinho 

Vermelho). Ao mesmo tempo que ficou apavorada a Loba teve o instinto de proteger seus 

filhotes e correu feroz para espantar a intrusa. 

Foi quando Dona Filomena socorreu a neta e a mandou para casa... 

Enquanto isso, meu pai cortava as árvores sem dó nem piedade e eu já estava triste por 

que sempre gostei da natureza, da floresta, das árvores e dos animais. Foi quando na escola 

tivemos uma palestra que só confirmou o que eu e minha amiga Chapeuzinho Verde 

pensávamos. Estávamos certos! Nem meu pai devia cortar as árvores, nem a família das 

Chapeuzinhos deveria morar na floresta. 

Foi quando a Chapeuzinho Vermelho inventou toda aquela história para se fazer de 

vítima e a mãe dela decidiu voltar para a cidade. Neste mesmo tempo meu pai foi convidado 

pela escola, assim como os outros pais, para participar de um ciclo de palestras sobre o meio 

ambiente e decidiu comprar o sítio e fazer um pomar. 

Hoje vejo mais as Chapeuzinhos na escola mesmo, mas ainda continua achando a 

Chapeuzinho Vermelho uma mentirosa chata! Que bom que a família se salva com a 

Chapeuzinho Verde! Esta sim é ecologicamente correta, pois ensina a todos, inclusive minha 

avó a separar o lixo, a não dar pastilhas Mentos para os animais da floresta, enfim, coisas 

lógicas que todo mundo faz sem pensar. 

E assim termina a verdadeira história. Verídica! Fatídica! Hehe 
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ANEXO 6 
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