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Resumo: Este estudo faz parte das ações desenvolvidas pelo Laboratório Multidisciplinar de Ensino de 

Pedagogia e visou relatar a experiência de uma atividade de Ciências Naturais, denominada Trilha das Sensações 

desenvolvida com crianças e adolescentes de um Instituto de Educação da cidade de Ponta Grossa-PR, 

configurando-se em uma ação circunscrita na Educação Social. Configurou-se em uma pesquisa de abordagem 

qualitativa, do tipo estudo de caso, da qual participaram 142 alunos, e responderam aos instrumentos de pesquisa 

(questionários) 46 sujeitos, sendo uma amostra de 44 alunos e duas acadêmicas do Curso de Pedagogia 

participantes do projeto. Como referencial teórico, utilizamos Paulo Freire e seus conceitos de diálogo e 

amorosidade, autores das áreas de ciências naturais, Educação Social e Pedagogia Social. Como resultado 

obtivemos: a) Todos os alunos gostaram da atividade, evidenciando experiência prazerosa e divertida com a 

mesma; b) Foram atribuídas notas no intervalo de 8,0 a 10 a atividade pela maioria dos alunos; c) Foram 

apontadas diversas sensações positivas envolvendo as dimensões biológica e psicológica experimentadas durante 

a atividade; d) as acadêmicas relataram aprender com a atividade, onde experimentaram contato direto com a 

realidade da Instituição, bem como relacionaram a atividade com experiências de suas trajetórias discentes.  

Palavras-chave:  Ciências naturais. Educação Social. LAMPE. Trilha das sensações. 

 

NOME DO PROJETO: Laboratório Multidisciplinar de Ensino do Curso de Pedagogia 

 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS: Ponta Grossa-PR 

 

LOCAL DE EXECUÇÃO: Universidade Estadual de Ponta Grossa-PR  

A fundamentação teórica que se relaciona com a Educação Social/Pedagogia Social 

encontra-se nas concepções de Paulo Freire (1996) especificamente em relação à 

conscientização do sujeito social, a construção coletiva do conhecimento, a análise crítica da 
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realidade e com ênfase na categoria de dialogicidade, pois propõe a participação dos sujeitos. 

Considera-se também o significado de diálogo no pensamento Freiriano sendo “este encontro 

dos homens, mediatizados pelo mundo, para pronunciá-lo, não se esgotando, na relação eu-tu” 

(FREIRE, 1984, p. 45). A amorosidade se relaciona com o diálogo na construção e 

reconstrução dos sujeitos mediatizados pelo mundo. (FREIRE, 1984). 

JUSTIFICATIVA 

Justifica-se pela necessidade de articulação entre os aspectos teóricos e práticos 

inerentes ao Curso de Pedagogia. Campos e Nigro (1999); Mello (2000); Bondia (2002); 

Mortimer (2002); Cachapuz (2005); Krasilchik (2005); Gaspar (2005); Carvalho e Gil-Pérez 

(2011) entre outros, ressaltam a importância e emergência de revisarmos nossas práticas 

docentes voltadas ensino das Ciências, salientando a necessidade de inserirmos a prática como 

instrumento de mobilização para a aprendizagem. 

OBJETIVO 

O Projeto visa estabelecer um espaço para o desenvolvimento de atividades de 

estudo, pesquisa e extensão, que contribua no processo de formação profissional no âmbito de 

diferentes disciplinas que compõem o currículo da Educação Infantil e anos iniciais do Ensino 

Fundamental. 

METODOLOGIA 

 Abordagem de pesquisa qualitativa, do tipo estudo de caso.  A trilha das Sensações foi 

aplicada a um total de 142 alunos (Grupo I de 10 a 11 anos; Grupo II, 12 anos; Grupo III, 13 

anos e Grupo IV de 14 a 17 anos) de um Instituto de Educação da cidade de Ponta Grossa-PR, 

que atente crianças e adolescentes em condições de vulnerabilidade social, de 07 a 17 anos. 

Como instrumento de pesquisa foram desenvolvidos questionários aos alunos para avaliação 

da experiência com a atividade e dois relatos de acadêmicas de Pedagogia participantes do 

Projeto LAMPE e da referida atividade, perfazendo um total de 46 sujeitos.  

RESULTADOS 

 A Trilha das Sensações é uma atividade que envolve os cinco principais sentidos do 

corpo humano, sendo: audição, tato, paladar, olfato e gustação, por meio de um percurso com 

elementos estimulantes, e foi organizada seguindo as etapas: 
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a) Reunião com as acadêmicas de Pedagogia (1º e 3° anos) a fim de organizar a atividade; 

 

b) Organização do espaço, contendo os seguintes setores: 1. Setor de estímulo tátil com uso 

dos pés e mãos (caixas com grama, terra, pedriscos e areia; caixas com uso de pelúcia, folhas 

e galhos secos; “amoeba”; escova de cabelo; macarrão cozido); bambolês de móbiles com 

materiais diversos. 2. Setor de estímulo olfativo com estímulo de cinco odores (amaciante, 

café em pó, perfume adocicado, mentol, tempero de ervas finas e água sanitária); 3. Setor de 

estímulo geral, por meio de plantas como obstáculo, onde era esborrifada água sobre o aluno, 

com efeito de garoa. 4.Setor de estímulo gustativo com estímulo por meio de alguns 

alimentos (cereal matinal de chocolate; bolacha salgada, maça; wafer de baunilha). 5. Setor 

de estímulo auditivo: Software Atmosphere com diversos sons de animais, músicas 

instrumentais de culturas diversas; sons de objetos e máquinas, que foram usados 

combinados. 6. Setor de estímulo emocional: espelho de 1,20 x 0,80 m.  

 

A análise dos resultados dos questionários aplicados a uma amostra de alunos mostrou que: 

 

1) Todos os alunos referiram ter gostado de participar da Trilha das Sensações; 

2) O intervalo de notas referidas pelos alunos, referentes a atividade foi de 8,0 a 10,0, sendo a 

última referida por 77,27% deles; 

3) Sobre a necessidade de algo a melhorar na atividade, 56,8% referiram Não e 38,63 

responderam Sim. Os alunos que responderam Sim, fizeram as sugestões: a) Mais estímulos, 

especialmente gustativos e táteis; b) melhorar o acolhimento e as explicações quanto aos 

estímulos. 

4) Em relação ao sentimento vivenciado com a trilha, os alunos apontaram: a) Medo; b) 

Ansiedade c) Emoção, d) Nervosismo, e) Alegria; f) Coisas diferentes; g) Várias sensações; h) 

Sensações estranhas; i) Curiosidade, entre outras. 

5) Ao serem perguntados se participariam da trilha novamente, 99% referiu que Sim; 

6) Sobre as sensações preferidas, os alunos apontaram por ordem de preferência: a) Gustação; 

b) Tato; c) Olfato. Como exemplos de respostas: comidas; amoeba; tocar com as mãos; sentir 

com os pés; amaciante; café e espelho. 

7) Algumas frases referidas pelos alunos:  

 A1. “ Eu me senti alegre, fiquei curiosa para saber o que eram as coisas”;  

 A2. “Senti várias sensações e alegria”;  
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 A3. “Uma sensação incrível”;  

 A4. “Senti várias coisas interessantes que ajudam a melhorar o tato, a audição”;  

 A5. “Eu me senti ansioso no começo, porque pensei que a gente ia andar normal, mas 

eles nos vendaram e foi muito legal”;  

 A6. “Senti que estava sonhando”;  

 A7. “Fiquei nervoso por não saber o que ia acontecer, mas comecei a acertar as 

sensações e foi muito legal; Na hora a moça me desvendou e começou a falar comigo e me 

senti uma pessoa feliz naquela hora e muito importante”.  

 A8. “Senti que estava sonhando e era muito legal e estava com meus amigos”.  

 A9. “ No começo, medo, mas depois legal e engraçado”.  

 A10. “Foi interessante, divertido, diferente”. 

 

Em relação as experiências relatadas pelas acadêmicas, estas foram fragmentadas e expressas 

abaixo como Relatos 1 e 2. 

 

R1 – “[...] A experiência proporcionada me trouxe de volta a beleza do trajeto, uma vez que 

eu me encontrava contaminada pela cobrança dos resultados, esquecendo-me de vislumbrar 

a beleza da caminhada. Durante a trilha pude perceber o quanto aquelas crianças e 

adolescentes podem ser beneficiados pela profissão que escolhi, uma vez que advém de um 

contexto bastante conflituoso. Quando colocadas em frente ao espelho e ao ouvirem que elas 

eram as pessoas mais importantes de suas vidas e que eram especiais, muitas choraram e isso 

me tocou profundamente”. 

 

R2 – “[...] Quando estudamos sobre a teoria e a prática, que elas se relacionam, fica 

evidente para eu nessa experiência que foi vivenciado na guarda mirim, estudamos sobre as 

sensações, os sentidos, durante o curso, até fizemos as propostas na sala, mas quando feito 

no contexto e com as crianças foi muito significativo ver suas reações e seus sentimentos 

durante essa experiência, acredito que o objetivo foi alcançado, e foi de grande valor para 

minha vida acadêmica”. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A atividade Trilha das Sensações desenvolvida com crianças e adolescentes de um 

Instituto de Educação da cidade de Ponta Grossa-PR foi diferenciada por apresentar aspectos 

significativos para os participantes que apreenderam o conhecimento de forma prática e 

correspondente ao seu dia-a-dia.  Os setores de estímulos organizados para e com as crianças 

e adolescentes estabeleceu níveis de entendimento que contribuiu para criação de parâmetros 

de sensibilidade a atividade proposta. Os estímulos trabalhados nas atividades 

estabeleceram dimensões biológica e psicológica experimentadas durante as atividades que 

favoreceram o entendimento do corpo, das relações corpo e ambiente e demais situações 

sensíveis às atividades aplicadas. Houve aprendizagem de todos os participantes, em especial 

as acadêmicas que realizaram as atividades.  

 Consideramos a Trilha das sensações como uma experiência única, onde estacamos 

sua importância no tocante ao estímulo de percepções que conseguiram abranger aspectos 

multidimensionais (biológicos e psicológicos) em crianças e adolescentes, configurando-se 

em uma atividade prazerosa e divertida, além de possibilitar a vivência da práxis pedagógica 

pelas acadêmicas participantes do projeto.  
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