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Apresentamos a beleza dos quintais repletos de plantas 
que enchem de cor e vida, o cotidiano dos nossos alu-
nos, através da poética dos cordéis. Uma comunicação 
inspiradora, fi cção científi ca, que utiliza como expressão 
artística da cultura popular, a literatura de cordel, incor-
porando a simbologia dos quintais e a força viva das 
plantas.

Este E-Cordel educativo é composto de uma história, um 
conjunto de ofi cinas e os conhecimentos dos mestres 
cuidadores das plantas. Uma aventura poética que edu-
ca, conscientiza, promove o contato com a natureza, a 
sabedoria popular e o trabalho da escola. História que 
conta, encanta e proporciona diversidade!  

Acreditamos que podemos contribuir para a construção 
de um ensino transformador, que vê a realidade vivencia-
da pelos alunos como um verdadeiro tesouro esperando 
para ser compartilhado.

Apresentacao
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Preste muita atenção!
No caso que vou contar.

Que é sobre a união
Entre Ciência e Saber e Popular.

É uma história de luta,
Que hoje muito encanta,

De um professor na labuta,
Pra semear esperança.

Um cabra de boa vontade, 
Que descobriu na vivência 

Que a visão da verdade
Não está só com a ciência. 

Que pra poder ensinar,
Primeiro tem que aprender

Com o povo conversar
E melhor poder fazer.

Parece até que é mentira,
Mas está dentro da lógica,
Essa aventura que envolve

Uma relação dialógica.

Pense bem, minha gente!
Ciência, cultura e natureza
São coisas bem diferentes. 

Mas juntando... é uma beleza! 

Quase não acreditei,
Quando disseram pra mim,

Que tudo aconteceu
Num Bairro lá de Betim.

Onde todo o pessoal
Guarda bem na memória,

Que é no fundo do Quintal
Que acontece a história.

Venha aprender a plantar
Com o povo lutador, 

Que precisa compartilhar
Aquilo que conquistou.

Então se segura, amigo! 
Que já vamos começar

A construir contigo
Um quintal pra encantar.



O professor e
a universidade

Capitulo 1
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Nossa história começa 
Descobrindo uma verdade,

Que o lugar da ciência 
É a universidade.

Lugar de gente bacana 
E muito inteligente.

Onde pratica-se método 
E um pensar consequente.

Lá se aprende conceito 
Que foge do senso comum,

Onde debate-se ideias, 
Sem preconceito nenhum.

Conhecendo teorias 
E pensadores importantes.

Dizem que é só subir
Nos ombros de uns gigantes.

Lá você pode dizer, 
Sempre o que pensar,

Desde que se lembrando 
De uma fonte para citar.

Mas todo esse processo
Gera distanciamento,

Entre o que vive o povo
E esse conhecimento.

Muitas vezes o humilde
Fica até bem acanhado,

Por não falar difícil
Como um moço “estudado”.

88
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Se sentindo inferior,
Devido ao procedimento,

Produzido pela ciência
Gera Silenciamento.

A Nossa história anda junto
Com a ciência natural,

Que está sempre à procura
De um saber universal.

Organizada em leis, 
Se põe como uma verdade,
Seguindo a causa e efeito, 
Mas sem a subjetividade.

Às vezes se vê bem simples,
Negando complexidade,

Perdendo forças por isso,
Longe da diversidade.

Muitas maneiras de pensar
O nosso mundo possui,

Conhecer, aprender e dialogar
É o que se conclui.

Não se trata de negar
Todos os seus avanços,
Mas de se por a pensar

Também nos seus desencantos.

Se puderem os cientistas 
Aprenderem aos povos ouvir,

Podemos saltar em frente
E muito evoluir.
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Isso deve começar 
Com a nossa educação,
Aprendendo a escutar

A nossa população.

O professor deve ter sim 
Um domínio da ciência,

Mas para dialogar, 
Também deve competência. 

Esse é nosso debate,
A nossa grande aventura,
Conhecimento científi co
Mas com jogo de cintura.

O nosso Professor estudou,
Aprendeu a ser cientista,  

Perito em laboratórios 
É o nosso protagonista.

Aprendeu a conhecer 
Todas as leis da natureza
E acreditou que lecionar

Era transmitir essa certeza.

Formou lá na faculdade
De ciências naturais,

Lá tudo se baseia
Nos conceitos universais.

Mas apesar disso tudo,
Nosso amigo inovou,

Conversando com o povo,
O ensinar ele transformou.

Teve uma grande surpresa 
O que fez muito ele crescer 

Ao invés de só ensinar,
Pôde também aprender.



O professor e

a ESCOLA

Capitulo 2
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De formar tinha acabado. 
Sempre quis ser professor. 

Tinha se preparado.
Futuro era promissor.

Lá na universidade,
Que é lugar de Ciência,
Cinco anos de estudo, 

Provando sua competência. 

Agora chegava a hora 
De ser testado na prática. 

Ensinar o que aprendeu 
Nas aulas de sistemática. 

Estava muito empolgado.
Ao mesmo tempo com medo.

Estudar é uma coisa, 
Mas ensinar tem segredo. 

Passou no concurso público, 
De regente pra lecionar.

Agora era escolher 
Escola pra trabalhar.

Tinha escola, em bairro chique,
No centro e na zona rural.

Mas escolheu a escola
Lá do bairro industrial.

Já no primeiro dia,
Pegou o ônibus lotado

Lá pras bandas de Betim.
Nunca tinha viajado.

Curioso com a viagem.
Pela manhã bem cedinho, 

Ia olhando a janela,
Paisagem do caminho.
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Passou por estrada grande,
Cheia de indústria e Galpão,

Carro ali corre rápido, 
Boleia de caminhão.

Ferro, tubo e metal,
Paisagem dominada,

Prédios de ferro e aço,
A mata foi derrubada!

O ônibus vai andando.
Algo ali fi ca latente,
Que lá fora, na rua,

Quase não anda gente.

Mundo tecnológico,
De fi cção científi ca, 

Segue o busão lotado,
A mente segue na critica. 

Ribeirão empapuçado
De terra vermelha remexida,

Revirada por trator,
Pra Construção de avenida. 

A paisagem se transforma
E começa a perceber

Umas casas sem reboco.
Olhe bem, que você vai ver.

Barracões amontoados,
Subindo e descendo morro.

Vejo menino correndo,
Vira-lata de cachorro.
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Uma árvore! chama a atenção, 
Debaixo dela um toco, 
No meio da confusão,
Descansa um caboclo.

O ônibus vai seguindo,
Observe com atenção!

Todo aquele movimento
Afeta a percepção.

As ruas fi cam apertadas, 
Beco, gente e viela. 

É o Jardim Teresópolis, 
Movimento de favela.

De relance uma senhora,
Com um vaso de alecrim,
Passa ao lado do ônibus,
Olha e sorri...Pra mim.

Sinto que estou chegando,
Isso tudo me conforta,

Memória se processando,
Cheiro de terra e horta.

Conforto do colo de avó,
Benzeção na capelinha,
Sempre criança no colo,
Rezando: Salve Rainha!
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Seguindo uma “dona” com olhos 

Num beco com “portãozim”.

Atrás dela, uma criança, 

Rosa branca num “vazim”.

É miragem o que estou vendo?
Laje com terra molhada?É verdade, meu amigo,Melissa e couve plantada.

Molhe de manjericão,

Segurando em uma mão

No toco do Preto velho, 

Ramalhete de Saião.

Uma verdade se revela. Entendo bem fácil assim. 
Estou chegando na escola. 

Do Bairro que chama Jardim.



os desafios

na ESCOLA

Capitulo 3
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Agora que chegou na escola, 
Estava meio nervoso.

Era o primeiro dia, 
Sentia-se bem ansioso.

A diretora o recebeu 
E o levou pra sala.

Questiona então um aluno:
 - Um professor Zero-bala? 

Ela então o apresentou. 
Era seu primeiro dia. 

Professor pra começar,
Forasteiro se sentia.

Mas tudo correu muito bem. 
Foram só as apresentações. 
No outro dia, começariam 

As verdadeiras lições.

Aprendeu na universidade, 
Que na hora de ensinar,

Era só a lei natural,
Começar a repassar.

Como grande aliado,
Havia o livro didático,
Copiar e responder,

Parecia bem simpático.

E nunca dava problema. 
Era seguir a receita. 

Os meninos “aprendiam”
E a coisa estava feita.

Seguir o livro era bem fácil.
Estava tudo organizado.
Era Explicar a matéria 
E copiar no quadro.
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O livro era arretado.
Tudo nele científi co.
Tudo ali é verdade.

Provado por método específi co.

Tinha fórmula matemática
E mudanças conceituais.
Tudo bem fundamentado 
Nas suas leis universais. 

Tinha formação da terra
E as placas tectônicas.

Quem copia e nunca erra,
Tudo de maneira harmônica. 

Tinha até astronomia
E os pontos cardeais.

Onde o sol surgia?
Estações espaciais!

21

Tinha clima, tinha nuvem, 
Tudo naquela certeza. 
Que aquilo ensinado 
É ordem da natureza 

E com ordem não se brinca.
É melhor obedecer.

Se não sua mente pinta
O que não deve ocorrer.

Na lógica natural, 
De vez em quando surgia, 

Com força transformadora,
Muita tecnologia.

Que era caminho natural
Que levava à evolução. 

Mas no livro só não dizia
Que causava poluição.
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Nessa situação
Era tudo organizado.

Sujeito e objeto,
Cada um no seu quadrado.

Natureza e ser humano
Era tudo separado.

De um lado, natural.
Do outro, o humanizado.

Paisagem natural, 
Paisagem cultural,  

Rocha, humano amigo? 
Planta e animal.

Tem os que produzem cultura,
Os outros só têm natureza. 

Os dois não transformam o mundo?
Veja só.... Mais que beleza!

A árvore na esquina 
Era artifi cial.

Pois foi pelo homem plantada 
Paisagem cultural.

Na mente brotava pergunta. 
Já era hora de surgir.

Uma natureza tão pura 
Existia por ali?
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Estava no livro didático. 
Ensinar era Natural.

Mas olhando da janela
Algo não era real...

Se olhasse pros alunos.
Todo mundo bem calado.
Enquanto só ele falava,
O pessoal desanimado!

Entre aluno e professor,
A coisa era bem fria.

As expressões dos discentes,
O professor quase não via.

Mas esse não era o trabalho?
Passar conceito e lição?
Seguir o livro didático? 
Será essa a condição?

As dúvidas, que eram potentes, 
Começaram a incomodar. 

“Trupicando” certezas nas mentes,
Natural se questionar! 

Então ele foi percebendo,
Que pra poder melhorar

E os alunos irem aprendendo,
Algo tinha que mudar!
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Essa dúvida persistiuAté quando foi dormir.
De madrugada lá estava,Até na hora de sair.

Então surgiu uma dúvida

No nosso jovem aventureiro

Tinha que moldar o vaso?

Dúvida de um oleiro. 

Isso era bem cruel,

Para o jovem professor:

— Que conteúdo vou dar? 

 — Sem fi car como opressor?

De manhã, já pra escola. 
Chegou pra trabalhar.A pergunta era latente,Como eu vou ensinar?



Conversando com os alunos

Capitulo 4
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Nosso professor relutante, 
No outro dia chegado,
Queria seguir adiante.

Agora com mais cuidado.

Não podia mais fi car 
Só naquela transmissão.
Tinha que ter conversa, 
Com risco de regressão. 

Naquele dia ele estava
Um “cabra” bem diferente.
Não olhava só pros livros,

Mas pros alunos na sua frente. 

Os estudantes acharam 
Aquilo bem esquisito.

O professor mais durão,
Com essa cara de afl ito?

Era meio dubitável,
Mas gostaram da postura.

O olhar era instável,
Caíra sua armadura.

Nesse dia adiantou
A explicar a ciência. 

Mas ninguém prestou atenção.
Essa era sua inocência.

Veja que situação.
Ele não tinha notado,

Que fi cando só no livro,
A graça tinha acabado.

26
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Aquele conhecimento 
Estava paralisando.

As mentes dos seus alunos,
Estava sim silenciando. 

Ele falou das epífi tas
E das famílias botânicas, 

Mas a aula era chata, 
Não tinha nenhuma dinâmica.

Falou da Copaifera langsdorffi i, 
Familia fabaceae,

Também da Psidium guajava,
Família Mitarceae.

Foi reparando que os alunos 
Ficavam mais desinteressados.

Por dentro estava certo,
Que tudo estava errado!

Uma estudante lá do fundo 
Disse quase resmungando
—Isso aqui é uma tortura.

— Estou quase cochilando.

O professor resolveu 
Perguntar, com educação,
Pra aluna inconformada,

Se tinha outra opção. 

A menina respondeu
Logo sem pestanejar.

Ela estava era engasgada, 
Um dia iria falar.
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— Meu amigo professor, 
Pode com a gente falar. 

Não precisa ser tão duro, 
Deixa a gente te levar.

Vai fi car bem mais legal, 
Se puder ouvir os alunos.
Temos tanto a te mostrar,
Vai achar bem oportuno.

Aquilo abriu a mente 
Fechada do nosso amigo. 
E trouxe ele pra frente, 

Saindo de seu abrigo.

Os alunos então falaram
Que ele era muito distante,
Que a aula era sem graça,

Repetitiva e maçante.

Ele se sentiu frustrado, 
E bem no fundo infeliz,

Enxergando o que estava
Debaixo do seu nariz.

Mas isso abriu uma porta, 
E não foi só neste momento.

Trouxe possibilidades
Pra novo procedimento.

Depois do acontecido,
Estava interessado 

Em pesquisar com os alunos
O que iria ser ensinado. 

28
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Nisso ele lembrando 
Lá do seu primeiro dia,

Quando estava no ônibus
Olhando o que acontecia.

Lembrou das suas impressões, 
Do caminho e do lugar,
Das pessoas que viviam

No entorno escolar. 

Lembrou-se o quanto foi rica
Sua primeira impressão.
Aquilo era como arnica 
Secando num varandão. 

Então ele aceitou o destino
E tomou resolução. 

Do fundo do intestino, 
Agora tinha missão! 

De na sala construir
Um diálogo verdadeiro. 
Pra depois poder sair 
Do meio do atoleiro.

Essa conversa seria 
Sobre o cotidiano

Que os estudantes viviam.
Isso é bem freiriano!

As aulas vão partir 
Dos saberes do local,

Deixando de lado o livro 
E o currículo formal.

Mas pra isso vou precisar 
De conversar muito mais, 

Pra poder descobrir 
As riquezas culturais.

292929
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Que trarão mais movimento, 

Razões e conhecimento 

Pra poder trabalhar

Nossa aula de momento.

Em primeiro lugar,Ouvir é fundamental.O melhor é perguntarPra todo o pessoal.

Tem também que aceitar

Que a escola está fi ncada

Num bairro que tem história 

E não no meio do nada.

Então vamos sair dos muros?E conhecer o local?Conversar com os moradores, Pode seu muito legal!



Capitulo 5

Conhecendo o lugar - 

� Mestre da Memoria 
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Seguindo sua decisão, 
Nosso querido professor 

Foi conhecer o bairro
Falando com morador.

Os alunos o levaram 
Na casa do seu José,
Proveniente da Bahia
Da cidade de Anágé. 

Como já era sabido, 
Era um antigo morador 

Que juntamente com os outros
Do bairro foi formador.

Com muita simplicidade
E linguajar sem igual,
Convidou o pessoal 

Pra conhecer seu quintal.

E ali quase escondido,
Perto da bananeira, 
Pegou a falar bonito 

Na sombra da goiabeira. 

Conhecia as histórias 
E contava muito bem.

Os alunos e o professor 
Queriam ouvir também.

Ele então foi descrevendo, 
Com jeito manso de falar,

A história do seu povo  
Que lutou por seu lugar. 



Capitulo 6

Historia de 
seu jose, 

Bairro de 
ocupacao 
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Foi criado na ocupação 
Pelo povo que tinha chegado,

Buscando a salvação 
Depois de ter emigrado.

No entanto meus amigos,
É preciso esclarecimento,
Que tudo isso ocorreu,

Sem nenhum planejamento.

Hoje aqui tem de barracão.
Um no outro “coladim”
Viela, beco e escadão. 

Todo mundo bem “pertin”!

É região industrial
Espremido num “cantim”.

Como diz o pessoal
Da cidade de Betim. 

Antigamente este espaço
Tinha macaco, cobra e tatu,

Levava nome de árvore
Chamava-se Imbiruçu. 

A Mata que era nativa 
Hoje quase não tem mais,
Só uns restinhos sobraram 

Escondendo “tiquin” de animais. 

Tudo foi modifi cado 
Pras fábricas chegarem.

Governo constrói estrutura,
Pra depois elas lucrarem



Os moradores do Bairro,
Num sentimento geral,

Vieram da Roça atrás de trabalho,
Esperança de ser igual.

Viviam os seus territórios,
Mas não tinham escritura,
Que tiveram de abandonar

Na era da ditadura.

Sem papel não tem direito!
Ordenava a autoridade.

Pro oprimido não tem jeito.
Foram embora pra cidade. 

Quilombolas, Krenac, caipiras...
São povos tradicionais, 

Hoje, por lei, tem direito 
Nos territórios ancestrais

Mas nesse período tenso,
Repleto de escuridão,
Os povos tradicionais 

Não tinham essa proteção.

General baixava a ordem.
Vem chegando o progresso.

O povo deixava a terra. 
Esse era o processo.

Todo mundo hoje sabe,
Sem a menor presunção,

Que indústria sempre atrai 
Uma Grande população.

35
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Sabiam que vinha chegando
Muitos expulsos do campo.
Mas não planejaram nada.

O povo chorava em pranto.

Este bairro não teve glamour 
Ou placa de inauguração,

Pois foi conquistado na luta
Através de ocupação. 

“Invasão” como uns dizem,
História começa distante.

Onde o “progresso” chegava 
Criando por fi m migrante.

Todo mundo ia falando
Que aquilo era o progresso,

Agora morar na cidade
É montar no seu sucesso.

Urbano de vida boa.
Dinheiro melhora a vida.
Crescimento da cidade
Revelava uma ferida.

Mas sem água encanada,
Luz pra iluminar.
A luta e a união,

Tem que ter pra fi car.
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O pobre que ia chegando,

Sem ter teto pra morar.

Nessa selva de concreto,

Não tinha lugar pra fi car.

De favela, em barracão, 
Maloca de lona, aluguel.
Aprende logo a lição 

Sem luta, não tem troféu

 Rápido o povo se liga. 

Começa a se organizar,

Pra ter terreno e construir

Uma casa pra morar. 

Assim nasce a favelaOu bairro de invasão.Terreno abandonado Vira casa pro peão.



38

Buscar água lá na bica
De noite no escurão?
Iluminado pela Lua, 

Dá medo de assombração.

Hoje barraco no morro,
Fábrica em galpão,

Estrada importante que corta
O topo do espigão.

Trabalhador sem frescura
Que se levanta muito cedo,

E vai pela “madrugada” escura
Com eles não anda o medo.

Tudo conquistado com luta 
Desse povo batalhador,
Que construiu a cidade
Com garra de professor.

Depois de seu Zé contar
Como se deu a formação.
Uma historia que merece 

Estudo e refl exão.

Despedimos do seu zé 
Mas fi cou bem na lembrança
O quintal cheio de planta,
De luta e de perseverança.



DONA ROSA - 

a TIA DA LIMPEZA

Capitulo 7
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Mas pra nossa surpresa,
O cotidiano escolar

Revela com sua beleza
Histórias de arrepiar!

Os meninos conheciam 
E sabiam da sua clareza.

Ela era a Dona Rosa,
A senhora da limpeza.

Além de fazer faxina
E tudo deixar brilhando,
Tinha uma boa lembrança
Da escola se instalando. 

Um dia a nossa aula
Foi só pra ela contar

Como que essa escola 
veio parar nesse lugar.

Ela chegou ressabiada,
Olhando pros estudantes.
Que estavam interessados

Em ouvir a palestrante.

Então ela deu bom dia 
E começou a explicar,
Que foi através da luta

Que a escola foi se formar.

Ela que é também
Uma antiga moradora,

Sabe que escola em Bairro
É força inspiradora.

O pessoal bem atento
Às palavras de Dona Rosa.

Todo mundo a ouvir 
Gostando daquela prosa.



A escola so na Luta � 

A Rosa da escola

Capitulo 8



42

Ninguém quer pedir esmola
Político? Só na pressão.

Lutar pra ter escola
Direito à educação!  

Foi assim que construíram,
Sem nenhum planejamento,

Uma escola improvisada,
Sem fundação de cimento.

Escola de compensado
Pro aluno estudar,

Isso tá muito errado.
Não se pode aceitar.

No calor, ela fervia.
No frio, era geladeira.

Tem que ver quando chovia.
Sala de aula era cachoeira!

Ainda era lotada.
Aluno? Do chão brotava. 
Funcionava quatro turnos

E sempre faltava vaga. 

Só depois de muita luta,
Consertaram o defeito,

De concreto, ferro e tijolo,
Fizeram serviço direito.

E na inauguração, 
Não tinha nada plantado.

O povo é que trouxe muda
Pra embelezar o bocado.

Dona Rosa então termina
De contar sua versão
Da escola que pedia

Planta, desde a fundação.



Dona Esperanca - 

Mestra das Plantas

Capitulo 9
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Agora depois de ouvir,

Conhecendo um pouco o local,

Começava a perceber

Sua riqueza cultural.

Numa das suas pesquisas,
O professor nas andanças

Soube de seus alunos 
Sobre a dona esperança.

Era avó de uma aluna

E plantava, no seu quintal,

Todo tipo de erva fi na,

Que curava todo mal. 

Tinha também tempero 
E planta de benzeção.
Seu pai fora raizeiro, 
Que vivia no sertão. 
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Dizia que era nativa,
Que tinha sangue Tupy, 

Mas ninguém sabia ao certo. 
Podia ser Guarany. 

O certo é que era mestra, 
Que sabia manejar

Todo tipo de planta 
E quase tudo curar.

Sabia fazer emplasto 
E também decocção.

Dependendo do problema,
Era uma prescrição.

Então marcamos visita,
Pra conhecer esse tesouro,
Pra nos dar luz e sabedoria,
Que vale bem mais que ouro. 

Chegando na sua casa, 
Nos levou pro seu quintal,
Onde estavam as plantas 

Patrimônio cultural.

Debaixo do pé de amora,
Pertinho do jamelão,
Cheio de folha caída,
Espalhada pelo chão.

Estava em um caldeirão,
Cozinhando raiz de guiné,

Em cima do seu fogão, 
Pra tirar uma dor no pé. 
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Aquela cena intrigante
Fixou bem fundo na mente.

Embaixo do banco tinha
Uma sacola com semente.

Essa senhora singela
E cheia de boa vontade

Ia contar a história do Povo
Que planta Identidade.

Começou a nos contar,
Com uma voz bem sedosa, 

A história das plantas
E dessa gente valiosa.

Segundo ela falava,
Esse povo era plantador.
O que ajudou a vencer
As difi culdades da dor.

Escute bem as palavras, 
Preste muita atenção,
Pois esta ideia termina

Com ideia em construção.



‘

povo era

plantador

Capitulo 10
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Vou dizendo pra vocês
A coisa era complicada.

Chegar em um lugar novo
A vida não é piada.

Mas o povo era tinhoso...
E não marcava bobeira.
Construía seu barraco

E no azar dando rasteira.

Pra se virar e vencer,
Sempre usa o que se sabe.

E na hora do aperto,
Esse é o grande milagre.

Esse povo era da Roça
E sabia trabalhar.

Era fera em plantação,
Então foram semear.

Leira com muda de planta, 
Flor que alegra a gente.
Plantava-se esperança,

Através de uma semente.

Servia qualquer lugarzinho, 
Pra fazer a plantação.

Cê tinha ali um cantinho?
Pé de milho e agrião.

Na rua faltava emprego,
Em casa faltava comida.
Então plantava-se horta

E essa era uma saída. 

Plantava-se até no passeio,
Também na frente da casa, 
Sobrava um espaço no meio,
Logo tinha couve plantada.



49

No terreno da Igreja 

Tinha horta de mutirão.

De lá saia alimento,

Pra completar o feijão.

Eles traziam da roçaEsse conhecimento. Aprendendo de criança,Com memória e sentimento.

Tinha “remédio do mato”,

Que salvava muita vida,

Planta de fi no trato. 

Curavam muita ferida.

Nesse espaço que é urbano,

Que muitos chamam favela,

As crianças se formando 

E aprendendo na querela.
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Que lugar onde plantar 
Tem muita simbologia, 
Carrega historia antiga

Do passado... o dia a dia!

Teresópolis Jardim?
Plantando sobrevivência,

Criando a condição
De crescer na consciência!

Tudo cresce como planta, 
Tudo tem que enraizar.
Até escola, meu amigo, 

Pra ter força de ensinar.

Vai fi cando esclarecido.
Teresópolis é Quintal,

Um lugar bem conhecido,
Patrimônio cultural.
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Capitulo 11

51

Capitulo 11

Capitulo 11

Plantinhas e 

as pessoas na 

comunidade e 

na escola
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As conversas com o povo 
Foram muito esclarecedoras, 

Ensinamento da prática,
Até ensurdecedoras.

Aqui nesse bairro fi ncado
No meio do espaço urbano, 
O povo gosta é de plantar,

Enraizando o humano.

Tudo vira poesia,
Como um cantinho com fl or,
Serve pra ensinar as crianças, 

Escola pra plantador.

O povo que era da Roça,
Mas teve que transformar,

Agora aqui na cidade,
O seu jeito de planta cuidar. 

Essa era a maravilha
De todo esses processos.

Que torna o urbano possível,
Apesar dos retrocessos.

Sempre dando seu jeitinho,
O pessoal é criativo.

Malandragem positiva 
Torna o espaço ativo.

Que apesar da indústria
E de toda a destruição, 

Que derruba matas e polui
O límpido ribeirão. 

Explode rocha e expulsa
Caboclo de território,
Traz pra dentro dele

O urbano contraditório.
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Enquanto empresa só pensa
Em lucro sempre aumentar,

O povo planta o verde
E conquista o bem-estar. 

Como fez com maestria,
Cara dona esmeraldina, 

Que não tinha um quintal
E resolveu plantar na esquina.

Plantou rosa pra enfeitar.
Pra comer, plantou Feijão.

Boldo pra curar
E Até pé de mamão.

Fez um banco de madeira
Com muita simplicidade,

Com madeira encontrada,
Jogada pela cidade.

E a esquina abandonada,
Que era cheia de entulho
Virou ponto de descanso

E motivo de orgulho.

Resolveu molhar as plantas,
O querido André Saturno,

Que com sede as encontrou.
Ele era o vigia noturno

O patrão tinha deixado
As plantas sem irrigar.

Era o jardim da empresa
Que servia pra enfeitar.

Estavam já quase secas 
Uma delas quase morta.
Agora estão verdinhas, 

Que só de olhar, conforta! 
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Tinha uma dimensão 

Que não podíamos esquecer.

O amor e o cuidado, 

Tínhamos que aprender.

E isso foi até fácil.Não tinha que procurar,Pois estava disponível No contexto escolar.

Todo mundo conhecia

A feliz Dona Margarida.

Suas plantas bem cuidadas 

Nunca fi cavam esquecidas.

Teve um caso curioso,

Que serve bem de exemplo.

De carinho e cuidado 

Que se dava a todo tempo.
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O governo iniciou
Um projeto interessante,
Mas no caminho acabou

Ficando um pouco frustrante.

Plantar horta na escola.
O projeto consistia

Pra melhorar a merenda
Com verdura todo dia.

Deram semente, muda,
Mangueira pra irrigação,

Adubo e terra boa.
Tudo pra plantação.

Mas aquela mentalidade
Parava nesse lugar.

Plantavam as mudinhas
E deixavam elas por lá. 
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Rapidinho elas morriam. 
Às vezes sem irrigar 

Ou então crescia mato 
E as mudas não podiam vingar.

Então dona Margarida,
Vendo aquilo ocorrer,

Compadeceu das plantinhas, 
Não deixou o pior acontecer.

Tirou mato e pôs adubo, 
Deu carinho e atenção

E molhou com a mangueira
O pezinho de feijão.

Hoje em dia a horta brilha,
Iluminando o olhar,

Beleza de planta cuidada,
O verde que chega saltar.
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Tem um caso ocorrido, 
Que não podemos esquecer,
Com um pé de feijão-andu.

Escuta só pra ocê vê. 

O diretor da escola
Quis fazer uma lambança,
Pediu pra cortar o feijão,
Pra fazer uma mudança.

O que ele não sabia
É que dona Margarida

Gostava daquele arbusto
Como da própria vida.

Com lagrimas nos seus olhos
Ela então o defendeu. 

Aquele feijão-andu
Por ela sobreviveu. 

E isso fi cou marcado
E até hoje ressoa, 

Mas até era esperado
Por quem conhece a pessoa.



59

‘
o quintal

na escola

Capitulo 12
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Depois de tantas andanças
E de muito prosear

E de situações na escola
Podermos vivenciar.

O resultado do processo
Já estava a se mostrar.
Um quintal lá na escola 
Começava a se pintar.

Com toda essa riqueza
Que nos vimos e ouvimos, 

Podíamos ter certeza
Que nós muito progredimos.

Os estudantes, que antes
Ficavam desanimados,

Agora durante as aulas,
Se mostravam motivados.

Queriam contar historias
E participar das lições

Que abordavam as memórias 
Das nossas expedições 

Que descobriram no Bairro,
E com muita consistência,

Os temas que gerariam 
O ensino de ciências.

Que englobavam em conjunto 
Geografi a e Botânica,

Filosofi a e cultura,
Tudo na mesma dinâmica.

As conversas nos levaram 
Ao povo e no seu local
Pra pensar na cultura

Das plantas e do quintal
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Tudo isso era possível 
Pelo reconhecimento,
Produzido na história

De um singular conhecimento.

Pra plantar no seu bairro, 
O povo teve de adaptar,
Construindo no fazer, 

O conhecimento popular.

Agora que já sabíamos
Esta prática importante,

Podíamos trabalhar na escola
E seguirmos adiante.

Mas pra isso acontecer, 
Precisávamos plantar 
Pra poder reproduzir 

E um caminho apontar.

Pois o saber das plantas
Naquela comunidade,
No cotidiano, ocorria

Com muita sinceridade.

Pra ampliar os estudos
Do que tínhamos descoberto,

Se tornara imprescindível 
Trabalhar a céu aberto.

Pois descobrimos que plantas
Não são só abstração,

Pra vermos apenas nos livros,
Sem estabelecer relação.

Precisamos de conviver
Pra ser possível sentir

Os cheiros, as cores texturas.
 É vital (co)existir.
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Com planta me relaciono,
Transformo a percepção,
Que transcende o pensar

E enraíza no coração.

Espaço com essa riqueza 
De cultura e diversidade
É o quintal que trabalha
Tudo com maturidade. 

Lugar de ensino e memória
De Biodiversidade.

Construindo no agora 
Lições da ancestralidade.

Onde a avó ensina pro pai 
E o pai ensina pro neto,
Sua historia de cuidado
Com as plantas o afeto.
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Então os pequeninos,
Os alegres estudantes,

Escolheram pedaço de terra 
Que acharam interessante.

Pegamos terra no canto,
Lá no fundo da escola.
Uma terra preta boa,

Carregamos com sacola. 

Debaixo de uma árvore, 
Fizemos um canteirinho. 

Cercamos com pedaço de tronco
E plantamos o boldinho.

Também pusemos terra 
E empurramos com o pé.

Nesse lugar, nós plantamos
Umas mudas de Guiné.
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E a Dona Margarida, 
Vendo aquilo ocorrendo,
Trouxe muda de pimenta. 

Foi uma leira fazendo.

Trouxe muda de mamão 
E um raminho de poejo.
Contou que o açafrão É cura pra sertanejo.

Enquanto plantava muda,
Ia contado um caso.

Dos tempos do interior,
Mexendo no seu roçado. 

Dona Rosa passando ali,

Reparando o movimento,

Quis também contribuir

Com nosso procedimento.
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Tirando a infl amação.Assim como copaíba,Igual folha de mamão,Que é bom pra dor de barriga.

Esses fatos ocorrendo
Traziam percepção,

Que planta e ser humano
Têm profunda relação

O tempo ia passando 
E o quintal ia crescendo,

Com terra que nós colhíamos 
E muda que iam trazendo. 

O dia 5 de julho,
Um dia bem confortante,
Dia do meio ambiente, 

Plantar era importante.



66

Então todos nós combinamos
De trazer uma mudinha

Pra plantar no quintal da escola 
Uma bonita plantinha.

Nesse dia, a plantação 
Reuniu o pessoal. 

Até mesmo o diretor 
Plantou no nosso quintal.

E durante esse processo
Tinha muita pedagogia,
Tinha ciência do solo
E também biologia.

Pois pra plantinha crescer,
Fixar Nitrogênio na matéria

Lá na ponta da Raiz,
Depende de uma bactéria. 

Quando lá nos estávamos,
Tinha muita experiência.

Surgiam muitas perguntas, 
Que é a motriz da Ciência.

Como é que a planta cresce?
Como tu, oh, fl or, surgiste?

Por que uma folha é grande?
Por que essa fruta existe?
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Tudo isso nos levava
A investigar o fato 

Que surgia ali, na prática, 
Nesse momento exato.

O espaço onde plantávamos
Não era aleatório.

Dava pra pegar folhinha
E ir pro laboratório. 

Pra fazer experiência
E no microscópio olhar 

Como é organizada a sequência 
Da parede celular.

Observando uma fl or
E com outra comparando, 

Aluno agora é doutor,
Com rigor observando.

Com o tubo de ensaio 
Dá pra ter experimento. 
Familiarizando o aluno, 

Com este procedimento.

Assim anotando tudo, 
Procedimento metódico

Que exige a ciência 
Aluno não vira prototípico 
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Com isso podemos agora 
Começar a trabalhar, 

Religando ciência e planta
Com a cultura popular.

Não dava nem pra lembrar
Como era no passado.

Ir pra sala copiar
O que ara informado.

A aula era legal.
Os alunos aprendiam

Fincar galho no quintal
E pensar no que faziam. 

Tudo através do quintal, 
Que é lugar de ciência. 
Onde se pensa pergunta 
Com muita inteligência. 
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Mas não é ciência chata
E sim uma bela mecânica. 
Que constrói raciocínio,

Sem deixar de ser dinâmica. 

Que leva em consideração
O patrimônio cultural 

Mas sem deixar de lado o rigor 
Da ciência natural. 

Ciências da natureza, 
Que deve buscar diálogo, 

Fugindo da repetição,
Parecendo um catálogo. 

Absorvendo também 
Aquele jeito de ser

Do pessoal do bairro, 
No jeito de se viver.

O quintal que funciona na escola 
Tem amor que transporta idade,

Tem cheiro de terra molhada,
Tem muita identidade.

Tem história bem contada, 
Com rima pra saudar 
E verso pra traduzir 
A ciência popular.

E como nós descobrimos. 
Possui sabedoria

E trabalha com as plantas 
Com aquela alegria. 
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De ver num raminho crescendo
E depositar esperança.
Cuidando dela direito,
A planta vira criança

Podemos dizer até
Que esse tipo de emoção

Passa por nossa lógica
Mas fi ca no coração.

E assim nós vamos 
Acabando a narração,
Que começou travada 

Perdida na transmissão. 

Mas que encontrou saída
Na nossa comunidade.

Onde plantar sobrevivência
Gera força de vontade. 

De transformar a escola 
Que enxerga a diversidade,
Que também pode aprender

Com muita alteridade.

Pra ensinar com a força
De um pequeno quintal 

Que traz muita humanidade
Pra ciência natural.

70

Gera força de vontade. 

De transformar a escola 
Que enxerga a diversidade,
Que também pode aprender

Com muita alteridade.

Pra ensinar com a força
De um pequeno quintal 

Que traz muita humanidade
Pra ciência natural.

De ver num raminho crescendo
E depositar esperança.
Cuidando dela direito,
A planta vira criança

Podemos dizer até
Que esse tipo de emoção

Passa por nossa lógica
Mas fi ca no coração.



Um Quintal 
na Escola

Oficinas para aprender, viver e sentir
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Nosso professor sabido,
Depois de muito viver,

Deixou, como sugestão,
Um jeito de conhecer.

Pra ajudar na refl exão,
E pra brincar e divertir,

Vamos descobrir um quintal,
Pra aprender, viver e sentir!

Logo abaixo temos descrito
Umas ofi cinas boas,

Pra fazer na sua escola 
Com toda e qualquer pessoa.

Então boa sorte, amigo. 
Prepare seu coração,
Que é hora de viver

Um quintal com pé no chão. 



Oficina 1

Mapeando o 

quintal da Vovo

Pra conhecer um local,
Um Jeito de investigar,

É olhar pro quintal,
É conseguir mapear... 
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OBJETIVOS

Tempo de Execucao

materiais

Promover a observação das plantas e de outros aspectos naturais 
e humanos presentes nos quintais;

Trabalhar o olhar atento sobre o quintal, relacionando-o ao fazer 
científi co.

Apresentação, das 
práticas a serem 

realizadas.

Visita e 
mapeamento do 

Quintal.

Compartilhamento 
dos dados/ 
perceções e 

confecção dos 
mapas.

1 etapa 2 etapa 3 etapa

Papel em branco, onde será feito o croqui do quintal; 

Lápis de cor;

Roteiro impresso a ser seguido no mapeamento do quintal; 

Uma trena (se não estiver disponível, pode-se usar a medida 
dos pés dos estudantes);

Celulares e/ou câmeras fotográfi cas para registrar imagens 
dos quintais, (opcional).

Três etapas de 
50 min. cada
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Desenvolvimento

• Registrar os elementos que fazem parte dos quintais, 
com destaque para as plantas ali presentes;
• Através da medição da área plantada,  realizar da 
localização aproximada dos pontos cardeais;
• Fazer o registro da diversidade de plantas existentes nesse 
espaço;
• Fazer um croqui (esboço de um mapa) do quintal.

Nesta etapa, serão tratados os dados colhidos e os 
croquis dos quintais, relatando as impressões e 
percepções, de preferência em um local ao ar livre 
dispostos em círculos. 

Estimular a apropriação dos dados com as perguntas, 
como:

• Com os dados coletados, os estudantes deverão 
produzir um mapa dos quintais;
•  Culminância: Apresentação de cada mapa produzido;  
• Promover a refl exão conjunta entre professores e 
alunos.

- Quais são os elementos mais comuns?
- Por que eles estão dispostos daquela 
maneira?
- Por que as plantas estão naqueles locais 
específi cos?

• Organizar os estudantes em grupos de 4 alunos;
• Discutir sobre a importância dos quintais;
• Explicar como será a visita e o mapeamento dos quintais;
• Distribuir o roteiro de mapeamento (disponível na 
próxima página).

1  
Preparação

2  
Visita e 
mapeamento 
do Quintal

3  
Apresentação
dos dados e 
produção 
dos mapas e 
debates
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Durante a visita os estudantes devem coletar dados do
quintal,  registrar os elementos observados para elaborar o 
(seu) mapeamento. 

Registro fotográfi co da fachada da casa visitada 

Medir o comprimento e largura do quintal anotando 
cuidadosamente os dados; 

Registro fotográfi co do quintal e das plantinhas presentes 
nele. (caso seja possível se)

Produzir um croqui sintetizando sua percepção sobre o 
quintal visitado; 

Registrar a disposição dos seguintes elementos:

Objetos, plantas e animais observados no quintal; 

Indicar referenciais de localização dos pontos cardeais 
(promover a observação ou perguntar sobre a direção
onde o sol nasce (leste), como ponto de partida para 
localizar os outros pontos). 

Dados a serem coletados:

Roteiro de mapeamento 

dos quintais

O  oficina 2



O  oficina 2

Quintal Territorio. 

Planta e Gente

Pra descobrir um quintal 
É preciso de verdade,

Saber que ele tem memória, 
Muita cultura e identidade!
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OBJETIVOS

Tempo de Execucao

materiais

Descobrir quais são as memórias, e as identidades que ligam as 
pessoas aos quintais; 

Conhecer as dinâmicas de cuidados e de uso desses espaços; 

Investigar a forma como o cuidador do quintal se relaciona com as 
plantas e qual o signifi cado delas para sua vida.
  
Trazer para a escola a voz dos sujeitos e seus conhecimentos para a 
escola. 

Preparação das 
práticas.

Colher narrativas, 
memórias e saberes 

durante a visita. 

Compartilhar 
memórias e saberes, 
observados durante 

a visita.

1 etapa 2 etapa 3 etapa

Caderno para anotações; 

Roteiro de perguntas a serem realizadas.  

Câmeras ou celulares para registro (se tiver acesso);

Três etapas de 
50 min. cada
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Desenvolvimento

Orientar os alunos a dialogar com a pessoa que cuida do 
quintal (possibilitar a conversa descontraída e 
espontânea).

Os grupos de alunos vão compartilhar suas experiências 
com as entrevistas, e as memórias e saberes relatado 
pelos dos entrevistados. Se as entrevistas forem 
gravadas, o professor pode reproduzir o áudio ou o vídeo 
para que todos possam ouvir as narrativas colhidas. Se 
forem anotadas, peça que os alunos leiam o que 
anotaram, sobre as falas dos entrevistados, comentando 
e dando suas opiniões. 

• Organizar os estudantes em grupos;
• Discutir sobre a importância da memória e dos saberes 
dos nossos antepassados;
• Distribuir o roteiro de entrevistas (disponível na próxima 
página).

1  
Preparação 
das práticas 
a serem 
realizadas.

2  
Colhendo 
narrativas, 
memórias e 
saberes nos 
quintais.

3  
Compartilhando 
memórias e
saberes
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Sugestao de Roteiro de 

Entrevista com Familiares

Conte um pouco sobre sua história.

Há quanto tempo mora aqui? Onde vivia antes de se 
fi xar no Bairro?

Quando falamos em quintal, do que você se lembra?

O que signifi ca uma planta para você?

Por que você resolveu ter plantas em sua casa?

Como você cuida das suas plantas? (Poda, irriga, 
aduba, etc.).

Como você aprendeu a plantar, cuidar das plantas?

Como você utiliza as plantas que tem no quintal?

Conte um caso uma memória, uma lembrança, que 
tem de uma planta?

Qual é sua planta favorita?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

    Oficina 3



    Oficina 3

Plantando cuidados, 

Conhecimentos e Memorias

Conhecimento não é coisa
Que guardamos na sacola,

Vamos então plantar e cuidar,
De um quintal na escola? 
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OBJETIVOS

Tempo de Execucao

materiais

Construir um diálogo sobre os conhecimentos (científi cos e 
populares) a respeito das plantas e quintais que fazem parte do 
ambiente sociocultural dos alunos; 

Trabalhar no quintal como um laboratório vivo onde alunos e 
professores podem desenvolver, juntamente com os pais, avós e 
outros funcionários da escola, práticas relacionadas aos saberes 
populares sobre as plantas;

Cuidar de um quintal e das plantas presentes nele. 

Esta ofi cina terá a duração de todo o ano letivo, pois conviver 
com as plantas e cuidar de um quintal exigem muita 

dedicação. 

Ano 
todo

Espaço para plantio;

Mudas;

Adubo;

Materiais de jardinagem, como 
enxadas e pás, podão, entre outros.

Solo;
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Desenvolvimento

Desenvolvimento

• Pedir para os alunos trazerem mudas de plantas de casa. 
• Em roda com os alunos falar sobre a relação das plantas 
com os seres humanos, bem como a da importância que 
as plantas têm na formação cultural de determinado povo 
e nas relações existentes entre os habitantes de um bioma 
com a vegetação. 
• Apresentar os materiais que serão utilizados para o 
plantio;
• Solicitar aos alunos que iniciem a atividade, plantado as 
mudas, da forma que eles souberem. 
• Após todos plantarem sua muda, peça que  expliquem o 
que fi zeram fez com a muda. 
• Incentivar que relatem as experiências com as mentoras 
ou mentores de plantas, contando um pouco das suas 
vivências com as plantas para além dos muros da escola.

• A ofi cina tem duas partes, o plantio e o cuidado; 
• Elencar atividades que podem ser realizadas com os alunos aproveitando as 
potencialidades de um quintal na escola;
• Propor atividades, tais como: preparo da terra, adubação, experiências de 
plantio, utilização das plantas, observações e investigações científi cas, 
convívio, bem-estar e troca de experiências;  
• São sugestões, inspirações, pois, cada escola apresenta suas 
especifi cidades;
• As realidades locais podem desenvolver suas próprias maneiras de interligar 
os saberes e simbolismos do quintal com os saberes científi cos.  

Material – Mudas diversas e solos preparados. 
Tempo aproximado – 50 minutos

1  
Atividade de 
Plantio
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TESTAGEM DO PH DO SOLO

A testagem do PH serve para verifi car a acidez ou 
alcalinidade do solo. A maior parte das plantas gosta de 
substratos neutros, ou seja, nem ácido nem alcalino, por 
isso a testagem do solo é importante para o 
desenvolvimento das plantas. Para testar o PH do solo, 
podemos utilizar elementos simples do dia a dia. 

2  
Preparo do
solo

Desenvolvimento

• Organizar os alunos em grupos e peça para que recolham 
amostras de solo do quintal da escola; 
• Após recolher as amostras; 
• Colocar um pouco de terra em cada copo, com um pouco 
de água e misturar;
• Adicionar em um dos copos um pouco de vinagre e, no 
outro, o bicarbonato. 

Se o solo for ácido, o copo onde foi adicionado o 
bicarbonato começará a apresentar bolhas. Se o solo for 
alcalino, o mesmo copo não irá apresentar bolhas de ar. 
Se o solo for alcalino, o copo onde foi adicionado o vinagre 
apresentará bolhas de ar, e o copo onde foi adicionado 
bicarbonato não apresentará alterações. 

Resultados e ações 
Se o seu solo estiver ácido, podemos adicionar calcário e, 
se estiver alcalino, podemos adicionar matéria orgânica na 
forma de esterco de gado ou mesmo de frango. 

Materiais – Dois copos de vidro, vinagre de álcool, 
bicarbonato de sódio e água destilada. 
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COMPOSTAGEM

Consiste na produção de substratos para plantio que 
possam melhorar e ajudar a nutrir o solo para a saúde das 
plantas. 

Desenvolvimento

• Escolher um local no quintal para formar a pilha de 
compostagem; 
• Coletar  os materiais orgânicos de origem vegetal (bem 
picados ou triturados), colocar na pilha de compostagem e 
molhar com água. À medida que os seres decompositores, 
fungos e bactérias, forem decompondo os materiais, será 
gerado calor, aumentando a temperatura em até 60° graus;
• Meça a temperatura sempre com os alunos a cada visita 
ao local da pilha e peça que anotem a temperatura;
• Após medir, revire a pilha com a enxada ou pá;
• Com tempo (cerca de 20 dias) a temperatura vai abaixar, 
então o substrato estará pronto para o uso. 

Objetivo – criar um processo de aceleração da 
decomposição de materiais orgânicos para melhorar 
e enriquecer o solo. 

Materiais – Enxada, termômetro de vara, água. 
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Desenvolvimento

• Cozinhe bem o arroz e coloque na caixa de madeira, leve 
a caixa para uma mata bem madura e saudável
 (de preferência, mata nativa). Deixe a caixa ali por 
aproximadamente 20 dias;
• Após esse período, pegue o arroz, que já deverá estar em 
estágio avançado de decomposição e ponha-o em uma 
garrafa PET;
• Adicione o caldo de cana ou o açúcar mascavo com água 
destilada. Deixe a garrafa descansando por cerca de 20 
dias ou até não apresentar gases;
• Após o descanso, utilizar no solo ou pilha de 
compostagem diluída na água na proporção de 5 ml para 1 
litro. 

Materiais: Arroz cozido sem sal, uma caixa de 
madeira ou um recipiente de bambu, água destilada, 
uma garrafa PET e açúcar mascavo ou caldo de 
cana. 

MICRO-ORGANISMOS EFICIENTES

Os micro-organismos efi cientes são fungos e bactérias que 
podem auxiliar no preparo do solo, pois ajudam a fi xar o 
nitrogênio para as plantas. Eles são capturados nas matas 
bem preservadas e a ideia é que as dinâmicas saudáveis 
dos solos da fl oresta sejam levados para o quintal.   
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Estas atividades são compostas por práticas cotidianas de 
cuidado com as plantas e envolvem observação e postura 
de muito respeito. 
Deve-se estar atento ao crescimento da planta, à coloração 
das folhas, ao aspecto do solo, à ação do clima, 
à quantidade de ervas que podem prejudicar o 
desenvolvimento de outras e aos momentos certos de tirar 
mudas ou sementes. 

3  

Cuidando e 
sentindo com 
as plantas

IRRIGAÇÃO – MOLHANDO AS PLANTAS

• A irrigação deve ocorrer diariamente, a não ser nos dias 
chuvosos. É um momento muito importante de observação 
e cuidado com as plantas;  
• Nestas oportunidades os alunos podem partilhar 
conhecimentos e observações entre eles e com o 
professor. Pode ser realizado com mangueiras, galões de 
água, vasilhames ou baldes; 
• Devemos estar atentos aos aspectos que as plantas 
apresentam, pois as plantas precisam de quantidades 
diversas de água.

CUIDANDO DO SOLO ONDE AS PLANTAS ESTÃO

Os cuidados com o solo envolvem observação e 
sensibilidade. Devemos estar atentos à compactação do 
solo e à presença de ervas daninhas ou de outras plantas, 
que são muito competitivas, com relação aos nutrientes. 
É uma atividade prazerosa que exige mão na terra e muita 
inspiração para deixar que a planta, esteja sempre 
saudável. 

Devemos constantemente descompactar a terra para 
permitir a oxigenação e a infi ltração de água através da 
percolação. Isso levará os nutrientes para  as raízes.   
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PODA – CUIDANDO DO CRESCIMENTO E SAÚDE DA 
PLANTA

Exige atenção e observação das plantas. Essa prática 
deve ser realizada com carinho e cuidado, buscando a 
retirada de folhas e galhos, envelhecidos ou doentes. 
Deve-se garantir também que a luz chegue em todas 
as plantas do seu quintal. Por isso a poda tem muita 
importância, pois uma planta pode eliminar outra, caso 
não deixe que a outra receba uma quantidade correta de 
luz. A poda também serve para garantir a aeração das 
folhas evitando doenças e pragas. Deve ser feita com os 
alunos, o que  ajuda a aumentar a percepção e o contato 
deles com esses seres vivos. Momento importante para 
compartilhar saberes. 

    Oficina 4



    Oficina 4

Percebendo Bairro 

como quintal

Percebendo Bairro 

como quintal

Caminhando onde mora 
Você pode perceber 

Que o verde toma conta
De tudo que você vê.

Esse verde pra crescer,
Precisa de ser cuidado, 

Por isso tem lá um humano
Que precisa ser estudado.

Lote vago, praça e beco.
Tem passeio abandonado,
Se hoje tem muita planta,
 Por alguém foi adotado
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Quatro etapas de 
50 min. cada

OBJETIVOS

Tempo de Execucao

materiais

Desenvolver a percepção dos estudantes sobre as plantas 
buscando identifi car o relacionamento existente entre os habitantes 
e as plantas; 

Desmistifi car a periferia como espaço de degradação.

Cadernos para anotações;

Celulares e câmeras fotográfi cas.  

Livros didáticos;

Preparação para 
a caminhada 

interpretativa nas 
ruas do bairro.

Caminhada e 
percepção das 

plantas presentes 
no bairro.

Entrevista – 
Conversa com quem 

cuida das plantas.

1 etapa 2 etapa

3 etapa

Compartilhamento 
das percepções e 

entrevistas.

4 etapa
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Desenvolvimento

A atividade consiste em caminhar pelas ruas do bairro 
com os alunos, observando as plantas presentes em 
becos, ruas, lajes, quintais e praças. 

Entrevista buscando conhecer as pessoas que se 
dedicam a cuidar dessas plantas.
(Sugestão de roteiro de entrevista na próxima página).

Após a atividade, debater com os alunos sobre os 
aspectos que levam as pessoas a desenvolverem 
relações com as plantas. 
Procurar enfatizar os conhecimentos que essas pessoas 
têm e como elas desenvolveram tais conhecimentos. 
Buscar as contradições existentes entre  o discurso que 
essas pessoas têm sobre as plantas e  discursos 
presente nos livros didáticos de Geografi a e Ciências.

• Conversar com os estudantes sobre a caminhada 
interpretativa e falar sobre a importância de desenvolver 
a percepção sobre as plantas; 
• Promover a conscientização de que as plantas ali 
presentes dependem do cuidado de alguém.

1  
Preparação

2  
Caminhada 
Perceptiva

3  
Entrevista

4  
Conclusão 
compartilha-
mento das 
percepções 
e dados das 
entrevistas.
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Roteiro de entrevista

com moradores que

cuidam de plantas

Há quanto tempo mora no Bairro? E onde vivia antes?

Você tem um Quintal? Você planta nele? O que você 
planta no quintal?

Você planta em outro local?

Por que resolveu cuidar de plantas?

Como aprendeu a plantar, cuidar e usar as plantas?

Usa ou já usou alguma planta como remédio?

Conte um caso, uma memória que tem de uma 
]planta?

1

2

3

4

5

6

7

Nome:

Oficina 5



Oficina 5

Conexao de saberes sobre as 

plantas e as trocas de mudas

A escola como Quintal
Tem muito a oferecer, 

Pode ser lugar de troca,
Pra todo mundo aprender.

Roda boa de conversa
Um círculo de cultura,

Pode ser gostoso à beça, 
Se jogar nessa mistura.

Cada um com sua mudinha
Pra que nunca se esqueça,
Para trocar lá no quintal 
E a memória não pereça.



94

OBJETIVOS

Proporcionar um encontro entre pessoas da comunidade escolar 
(Professores, estudantes, avós de alunos, pais e etc…);

Favorecer o diálogo de saberes entre ciência e os saberes populares 
sobre as plantas nos quintais.

materiais

Mudas de plantas para troca

Cadernos de anotação.

2 a 3 horas em 
um sábado letivo.

Tempo de Execucao
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Desenvolvimento

Convidar as pessoas da comunidade escolar que gostam de plantas 
para o atividade  “Conexão de saberes sobre as plantas e as trocas 
de mudas” que ocorrerá na escola escola;

No convite pedir que cada pessoa leve uma muda de planta para 
compartilhar; 

Reunir em um local ao ar livre, e pedir para que cada um se 
apresente falando um pouco da sua história com as plantas; 

Solicitar que falem um pouco sobre a muda que trouxeram para a 
troca; 

Os professores também poderão trazer informações, com cautela 
de evitar impor uma visão científi ca, buscando a construção de um 
saber mais complexo e integral;

Esse encontro trará a possibilidade de aprender com uma 
diversidade maior de conhecimentos e de visões de mundo;

Ao fi nal, será servido chá, com quitutes tradicionais da culinária 
mineira e chás feitos com plantas colhidas no quintal.

1

2  

3

4  

5  

6  

7  
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de fev. 2021. 00h07min33s.

CASA GNT. Aprenda a fazer Óleo Essencial caseiro de laranja: 
faça você mesmo/ Bela Gil. Youtube. Disponível em: <https://
www.youtube.com/watch?v=mKm1pU-XMYs>. Acesso em: 27 de 
fev. 2021. 00h02min02s

EPAGRI VÍDEOS. Microrganismos Efi cientes. Youtube. 28 de out. 
2017. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=ScH9KJSqEEw>. Acesso em: 
25 de fev. 2021. 00h10min12s
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27 de fev. 2021. 00h57min17s
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27 de fev. 2021. 00h04min38s

KARNAL, Leandro. Memória: por que devemos preservá-la? 
Youtube. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=znM3L1M21Wk>. Acesso em: 
23 de jan. 2021. 00h04min54s
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em: 27 de fev. 2021. 00h04min38s
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21 de fev. 2021. 00h04min22s

SINPRO, Minas. Programa Extraclasse: A tradição dos quintais e a 
agricultura urbana. Rede Minas. Youtube. Disponível em: <https://
www.youtube.com/watch?v=wysDL0wEA5M>. Acesso em: 25 de 
fev.2021. 00h25min49s

SOUZA, Elise. Senhora trabalha com plantas medicinais no inte-
rior do município de Pelotas/RS I Terra Sul. 2016. Youtube. 
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=1Usml7y3C-
NM>. Acesso em: 27 de fev. 2021. 00h06min08s
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E agora meus amigos,
Depois de tanta informação.

É hora de mergulhar,
E aceitar essa missão.

Com regador e enxada,
E caderno pra anotar.
É que vamos conseguir 

Unir ciência e saber popular

Essa é nossa sugestão,
Pra poder aproveitar.
O Cordel de ensinar:

Um quintal pra encantar!

FIM!

E agora meus amigos,
Depois de tanta informação.

É hora de mergulhar,
E aceitar essa missão.

Com regador e enxada,
E caderno pra anotar.
É que vamos conseguir 

Unir ciência e saber popular

Essa é nossa sugestão,
Pra poder aproveitar.
O Cordel de ensinar:

Um quintal pra encantar!
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João Henrique de Oliveira Fernandes 
nasceu em Belo horizonte em 1979. 
Filho de uma professora primária e de 
um sindicalista sempre conviveu, em 
sua casa, com debates sobre educa-
ção e cultura. 

Cresceu na periferia, em um bairro da região noroeste de Belo Ho-
rizonte, tendo passado boa parte da infância e adolescência junto 
das plantas que cultivava no quintal, onde a sua mãe e seu pai 
faziam questão de plantar. Eram plantas que serviam para alimen-
tação, para a cura de diversos males, para uso religioso, para o 
embelezamento ou mesmo para o simples prazer e entretenimento 
de cuidar de uma planta. 

Desde a adolescência adota a poesia popular como forma de ex-
pressão escrevendo poemas e cordéis. Em 2006 concluiu o curso 
de Licenciatura em Geografi a, no Instituto de Geociências da Uni-
versidade Federal de Minas Gerais – IGC/UFMG. Em 2008 assumiu 
como professor de geografi a, na cidade de Betim - Minas Gerais e 
em 2019 ingressou como mestrando em educação pela Faculdade 
de Educação da UFMG. 

Como professor, já desenvolveu com os estudantes peças de tea-
tro, blocos de carnaval e encenações do Bumba meu Boi. Sempre 
tentando aliar o ensino de geografi a e a cultura popular brasileira. 
Desde 2010 tornou-se umbandista, exercendo a importante função 
“atabaqueiro” no “Centro Espiritualista Pai Joaquim” onde trabalha 
para a manutenção na nossa cultura e para que a força dos Orixás 
possam trazer luz, paz e amor para nosso planeta. 


