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O projeto SÃO AS DIFERENÇAS QUE FAZEM A COLÔNIA SER 
FORTE envolveu o estudo da Evolução da Arquitetura, desde os primeiros momentos 
até a contemporaneidade, ressaltando as diferenças ocorridas na sociedade e a 
necessidade de uma arquitetura que ofereça acessibilidade e favoreça a inclusão social, 
valorizando as diferenças pessoais, sugerindo aos alunos que promovam ações que 
facilitem esta inclusão. Pesquisando, entrevistando e fotografando as pessoas e a 
arquitetura, registramos tudo em um documentário, seguido de uma proposta de ação 
para toda a escola.  

O projeto foi idealizado pelos alunos e por mim que sou arte-educadora, com a 
colaboração dos professores de Sociologia e de Língua Portuguesa, com apoio da 
supervisora da escola. A aplicação  aconteceu no Colégio Fonseca Rodrigues da Rede 
Pitágoras, que atende alunos do ensino Infantil até o Ensino Médio. A escola é 
localizada na região do Alto Paranaíba, em Patos de Minas, Minas Gerais. 

A primeira etapa foi desenvolvida com as primeiras séries do Ensino Médio, 
1ºCA1 e 1ºCA2, onde há meninos e meninas entre 14 e 15 anos. São alunos de classe 
média, provenientes, em sua maioria, de famílias bem estruturadas, que freqüentam 
cinemas, shoppings, viajam e praticam atividades esportivas e culturais. 

Para a execução das atividades, nós professores usamos aulas expositivas, 
multimídia e oficinas de redação e desenhos. Os alunos usaram câmeras fotográficas 
filmadoras e relatórios em suas pesquisas e entrevistas nos trabalhos de campo. Na 
apresentação final, usamos seis salas equipadas com multimídia, decoradas com murais 
e fotografias e tivemos como convidado  um dos protagonistas das entrevistas presentes 
em cada sala, para conversar com os alunos visitantes. 

A idéia do projeto surgiu após um debate sobre Arquitetura, na aula de Artes, na 
qual os alunos observaram que a estética nem sempre vem aliada ao conforto e que, 
atualmente, começam a acontecer mudanças de conceitos devido às barreiras 
encontradas por  pessoas com dificuldade de mobilidade, impedindo as mesmas de 
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exercerem o direito constitucional de “ ir e vir”. Os alunos sentiram a necessidade de 
buscar mais informações e conhecerem a situação destas pessoas e da realidade da 
Arquitetura em nossa Cidade. Após várias sugestões dos alunos, propusemos assistir ao 
filme “ Lucas um intruso no Formigueiro” que trata da inclusão social e da formação 
das cidades e daí veio o título do projeto, através de uma fala  do personagem Zoc, 
quando este está explicando a relação das formigas na colônia para Lucas: “_ São as 
diferenças que fazem a colônia ser forte” . 

Este projeto foi de grande importância, não só para a arte-educação, mas 
também para  as outras disciplinas, pois ofereceu a nós educadores a oportunidade de 
despertar no aluno a sensibilidade e a crítica social, envolvendo todos na busca de 
soluções para problemas sociais que podem ser executados de maneira simples e 
prazerosa, reforçando a idéia de que o trabalho em equipe tem resultados mais 
abrangentes e satisfatórios. Foi um momento de conhecer melhor os alunos e descobrir 
as habilidades individuais e explorá-las de forma racional, aproveitando as diferenças de 
cada um para enriquecer as atividades dentro da proposta político- pedagógica da escola 
que é referência por “educar para a vida”. 

O nosso objetivo principal foi buscar informações a respeito das diferenças e da 
interferência destas no desenvolvimento humano, no que tange aos aspectos individuais, 
sociais e ambientais, além de levar o aluno às reflexões, ao pensamento crítico e à 
mudança de conceitos, para propor soluções e participar da sociedade como agente 
transformador. Trabalhamos os conceitos de acessibilidade e as normas da ABNT com 
aulas expositivas e desenhos técnicos arquitetônicos. Comparamos o contexto sócio-
cultural de outras épocas com a atualidade, buscando sempre a valorização das 
diferenças como fator de evolução. Associamos a nossa proposta ao cotidiano das 
pessoas com dificuldade de mobilidade temporária ou permanente, idosos, deficientes 
físicos, auditivos, surdos-mudos, cegos deficientes mentais etc., para promover a 
inclusão social, registrando as habilidades das mesmas, tomando como base a Arte e 
criando ações que facilitem a vida de todos.     

Após a definição do projeto, formamos as equipes e atribuímos as funções de 
cada componente estabelecendo datas e metas a serem cumpridas. Foi exibido o filme 
anteriormente citado e, em seguida, houve um plenário para contextualização do filme 
com os objetivos do projeto. As equipes saíram às ruas da cidade e registraram em 
filmes, fotos e relatórios a  arquitetura  da cidade, focalizando a estética, os materiais, o 
conforto, o respeito ao meio-ambiente e a acessibilidade. 

Foram registrados os prédios públicos adequados, os prédios antigos que foram 
adaptados, as falsas adaptações com rampas que não oferecem segurança aos usuários, o 
transporte coletivo que não atende às necessidades das pessoas com mobilidade 
reduzida, desrespeitando o cidadão e as leis, e os prédios privados  que não respeitam o 
direito dos pedestres e usam a calçada de formas absurdas, colocando todos os tipos de 
barreiras. 



Os alunos descobriram o quanto a nossa cidade oferece barreiras arquitetônicas e 
que temos leis e normas que regem a arquitetura e o espaço público para a 
acessibilidade ser respeitada. Em sala de aula, estudamos a ABNT e as mudanças na 
arquitetura urbana, privada e coletiva e no transporte público.  

Os alunos foram novamente a campo para entrevistar pessoas com dificuldade 
de mobilidade, ou excluídos para conhecer o cotidiano das mesmas. Cada equipe 
pesquisou um segmento da sociedade, e registrou com entrevistas, fotos e filme, 
fazendo um documentário de quinze minutos. As entrevistas foram corrigidas e 
avaliadas pelo professor de Língua Portuguesa.  

A culminância do projeto foi a apresentação para toda a escola, em salas 
especialmente preparadas para a exibição dos documentários e uma exposição nos 
corredores com murais de desenhos de Arquitetura Acessível.  Para a abertura o grupo 
de Dança sobre Rodas Performance apresentou duas modalidades de dança. 

Durante a execução do projeto, observamos a mudança de comportamento de 
alguns alunos que inicialmente acharam “canseira, ficar entrevistando velhinhos”, e que, 
ao se envolverem no processo e vivenciarem situações, perceberam que os “velhinhos” 
além de piadistas natos, experientes em qualquer assunto, são ótimos companheiros e já 
aprontaram suas travessuras também. Descobriram que os “... os atletas cadeirantes são 
muito mais eficientes e corajosos que os jogadores de basquete comuns”. Descobriram 
também que “... se tirarmos as barreiras, as pessoas deficientes físicas podem levar uma 
vida normal e produzirem muito.”  

Como educadora aprendi que: uma simples idéia pode se transformar em um 
grande projeto e um grande projeto pode resultar em uma grande ação coletiva, 
desde que todos trabalhem com entusiasmo e amor, e que os alunos contem com 
pessoas idealistas e sonhadoras para aflorarem suas virtudes.  

Os alunos demonstraram mudanças de atitudes e vontade de enfrentar novos 
desafios com “esse contato direto com pessoas tão diferentes”. Apontaram a realização 
do projeto como uma oportunidade de crescimento pessoal e exercício de cidadania e 
solidariedade. 

Como ATITUDE resultante do projeto, as equipes juntamente com a professora 
de Sociologia  apresentaram uma  ação social com todas as turminhas  da escola para 
cobrar do poder público maior fiscalização e conscientização da sociedade para a 
necessidades e o respeito da acessibilidade,  facilitando  a vida de todos. Esta etapa do 
projeto se estenderá pelo segundo semestre, portanto ainda não foi executada. 

Os textos e imagens sobre arquitetura foram retirados do livro de Arte do Ensino 
Médio usados pela rede Pitágoras de Amarílis Coelho Coragem e Sidmar Estevam Maia 

e Silva, com Consultoria de Ronan Cardozo Couto. As Normas da ABNT foram 
conseguidas no site  www.abnt.org.br. O Filme de animação da DNA Productions  
“Lucas um intruso no Formigueiro ” foi produzido por Tom Hanks, Gary Goetzman e 



John A. Davis, baseado no livro de John Nickle, as demais informações foram 
abstraídas das vivências dos entrevistados,  principalmente de nossos idosos.  

 

 

ALUNOS DO 1º CA 2 ASSISTINDO AO FILME 

 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO DA EQUIPE AZUL 



 – PRÉDIO PÚBLICO NÃO ACESSÍVEL. 

 

 

ALUNOS ENTREVISTANDO  IDOSO.  

  

JÉSSICA E FELIPE TENTAM USAR UMA CADEIRA DE RODAS NA PRINCIPAL RUA 
DA CIDADE.   



 

 

ALUNOS APÓS  ENTREVISTA COM  TIME DE BASQUETE SOBRE RODAS 
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