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MODELO	DE	AULA	ATRAVÉS	DE	APRENDIZAGEM	POR	ENCANTAMENTO	

	

Nome	da	Atividade:	“A	gente	descobriu	que	pode!"	

Objetivos	 e	 Resultados	 da	 Atividade:	 Espera-se	 com	 esta	 ação	 que	 os	 sujeitos	 envolvidos	
desenvolvam	atitudes	para	intervir	no	seu	meio	social	de	forma	criativa.	Identificar-se	como	agentes	
históricos,	como	ponto	de	partida	e	como	destino	de	uma	mudança	que	se	pretenda	na	comunidade.	
Utilizar	o	pensamento	computacional	como	habilidade	para	propor	ações	na	comunidade	do	Alto	Santa	
Terezinha.		

Breve	Apresentação	

“A	criatividade	envolve	novos	pensamento	-	não	precisam	ser	novos	para	toda	a	humanidade,	
mas	certamente	para	a	pessoa	que	faz	o	trabalho”	

(Ken	Robinson	e	Lou	Aronica)	
	

	 “Eu	tento,	e	consegui”.	
(William	Kamkwamba)	

	

William Kamkwamba em imagem reproduzida do livro “O menino que descobriu o vento” (Ed. Objetiva). — Foto: 
Reprodução/“O menino que descobriu o vento”	

William	Kamkwamba	nasceu	em	1987	no	Malawi,	um	dos	países	mais	pobres	do	mundo.	Sua	vida	
virou	livro,	e	mais	recentemente	um	filme.	Conta	a	história	do	“menino	que	descobriu	o	vento”	e,	
depois	de	frequentar	clandestinamente	a	biblioteca	da	escola	da	qual	foi	expulso	por	não	ter	dinheiro	
para	pagar	a	mensalidade	(cerca	de	7	dólares	mensais),	com	ajuda	do	livro	“Using	Energy”,	fez	um	
moinho	que	acionou	uma	bomba	para	captar	água	do	solo	na	região	árida	onde	morava.	

A	 história	 desse	 jovem	 que	 com	 apenas	 14	 anos	 mudou	 a	 situação	 do	 seu	 vilarejo,	 inspira	 o	
protagonismo	e	a	cidadania	aliada	à	criatividade	para	alavancar	mudanças	mesmo	em	situações	de	
extrema	dificuldade,	em	qualquer	contexto	social.	Faz	acreditar	no	poder	 individual	e	coletivo	de	
indagar,	conhecer,	criar	e	agir.	Neste	projeto	busca-se,	para	isso,	estimular	nos	jovens	a	imaginação	
de	soluções,	o	pensamento	crítico,	o	trabalho	em	conjunto	e	a	ação	social.		
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Como	 a	 criatividade	 não	 prescinde,	 nem	 é	 o	 oposto	 de	 disciplina	 e	 organização,	 o	 pensamento	
computacional	pode	 funcionar	 como	um	suporte,	um	conjunto	de	habilidades	 (ex.	decomposição,	
abstração,	 pensamento	 algorítmico,	 reconhecimento	 de	 padrões)	 para	 sistematizar	 as	 ideias	 e	
garantir	mais	efetividade	do	que	se	está	pretendendo	criar.		

	

	PERSONAGENS	ENVOLVIDOS:		

● Alunos		
● Professores	
● Comunidade	
● Outros:	Moradores	da	Comunidade	do	Alto	Santa	Terezinha	

	
	

	APLICAÇÃO:	

Detalhamento	das	Atividades	

																																			

1º	Vivência	(Antecipação1)	 	Decoração	de	cataventos	no	ambiente.	Ambiente	ventilado.	
Mini	“sacos	de	lixo”	em	cada	estação	de	trabalho.		

Pode-se	deixar	 frases	 espalhadas	 (de	Kamkwamba,	mas	 sem	 identificá-lo)	 para	 servir	 de	diálogo	
inicial.	Ex.:	

● “tudo	o	que	queria	era	conseguir	estudar	para	“resolver	alguns	dos	problemas	que	o	meu	
povo	enfrenta"	;	

● “Eu	tento,	e	consegui”;	
● “Estou	 sempre	 pensando	 é	 em	 como	 eu	 posso	 aplicar	 o	 que	 estou	 aprendendo	 aqui	 para	

ajudar	aqueles	em	casa".	

De	quem	será	essa	fala?	Como	será	essa	pessoa?	Onde	vive?	O	que	ela	deve	estar	sentindo?	O	que	ele	
está	aprendendo?	Onde?	O	que	vai	ser	dessa	pessoa?		

Neste	momento,	estará	sendo	explorado	o	elemento	"Abstração"	do	Pensamento	Computacional.		

 
1 Sensação	de	que	algo	vai	acontecer	e	desejo	de	saber	mais. 
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2º	 Vivência	 (Encontro 2 ) 	Dentro	 dos	 sacos	 descobrirão:	 um	 motor	 pequeno	 (tipo	 de	
carrinho	de	brinquedo),	uma	lâmpada	pequena	(tipo	de	lanterna)	e	hélice	(reaproveitada	de	outros	
aparelhos)	-	todas	de	meta-reciclagem.		

Para	que	tudo	isso?	

Apresentar	a	história	do	Menino	que	descobriu	o	vento	(mostrar	foto;		livro	e/ou	trecho	do	TED	talks).	

Mostrar	 como	 construir	 um	 circuito	 usando	 os	 materiais	 para	 recriar	 a	 descoberta	 de	 William	
Kamkwamba.	

Nessa	etapa	do	processo,	os	participantes	já	poderão	desenvolver	insights	sobre	montagem	de	algo.	
Discutir	como	será	que	William	conseguiu	montar	aquilo?	Como	aprendeu?	Como	foi	o	processo?		

A	engenhoca	permitiu	que	o	pai	de	Kamkwamba,	junto	com	toda	a	família,	conseguisse	
romper	uma	violenta	seca	pós	inundação	que	submetia	os	moradores	de	Malawi	à	fome	
e	miséria	 sem	 nenhuma	 ajuda	 do	 governo.	 O	 jovem	 então	 tinha	 14	 anos	 e	 fez	 um	
moinho	 de	 cinco	 metros	 de	 altura	 utilizando	 uma	 bicicleta	 quebrada,	 uma	 pá	 de	
ventilador	de	 trator,	um	velho	amortecedor	e	árvores	de	eucalipto	azuis.	Depois	de	
ligar	o	moinho	de	vento	a	uma	bateria	de	carro	para	armazenamento,	William	foi	capaz	
de	 alimentar	 quatro	 lâmpadas	 e	 carregar	 os	 telefones	 celulares	 dos	 vizinhos.	 Este	
sistema	foi	ainda	equipado	com	interruptores	de	luz	caseiros	e	um	disjuntor	feito	de	
pregos,	fios	e	ímãs.	O	moinho	foi	posteriormente	estendido:	passou	a	ter	doze	metros	
para	melhor	captar	o	vento	acima	das	árvores.	Um	terceiro	moinho	bombeava	água	
para	irrigação.	3	

Para	 tanto,	 o	pensamento	 sequencial	 (algoritmo)	 será	 	 fundamental	para	estruturar	 as	primeiras	
ideias.	

3º	 Vivência	 (Investigação4)	 Quais	 os	 principais	 problemas	 (ambientais)	 que	 eles	 e	 a	
comunidade	identificam	no	Alto	Santa	Terezinha?	

4º	Vivência	(Descoberta5) Como	eles	(contando	com	a	comunidade)	podem	solucionar	ou	
mitigar	esses	problemas?		

Sugere-se	 apresentar	 o	 infográfico	 sobre	 4	 habilidades	 do	 pensamento	 computacional	 para	
solucionar	problemas	(ver	SAIBA	MAIS)	

 
2 O momento de experimentar o maravilhoso. 
3 Fonte: https://g1.globo.com/natureza/blog/amelia-gonzalez/post/2019/03/11/filme-conta-a-historia-do-menino-
africano-que-descobriu-o-vento-e-ajuda-a-refletir-sobre-nossas-atitudes.ghtml 
4 Busca	do	maravilhoso,	entendê-lo	melhor	ou	continuar	a	experiência. 
5 Chegando	a	entender	ou	perceber	o	quanto	mais	há	para	saber. 
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5º	Vivência	(Disseminação6) 	Sessão	do	filme	“O	menino	que	descobriu	o	vento”.	Exposição	
com	 apresentação	 do	 que	 os	 jovens	 descobriram	 que	 podem	 fazer	 para	 solução	 dos	 problemas.	
Implementação	das	soluções	como	trabalho	continuado.	

	

FERRAMENTAS	DE	ENGAJAMENTO	

		Tempo	e	qualidade	do	envolvimento	nas	atividades	(dedicação	e	concentração);	

		Atuação	a	partir	das	experiências	e	demandas	dos	alunos;		

		Estimula	o	trabalho	coletivo	e	colaborativo;		

		Outros_______________________________________________;		

	

CARACTERIZANDO	O	ESTADO	DE	FLOW	E	BEM	ESTAR	

							

			Êxtase;		

			Perceber	a	evolução;		

			Perda	da	sensação	do	tempo;										

			Desenvolver	as	habilidades/talentos;	

			Motivação	Intrínseca.		

			Relacionamentos	positivos.		

		Outros________________________________________________________________.		

 
6 Trabalhando	continuado	com	esse	encantamento,	para	compartilhar	e	comemorar 
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COMPETÊNCIAS	A	SEREM	DESENVOLVIDAS	

● Autoconhecimento;	
● Empatia;		
● Pensamento	saudável;	
● Cuidar	de	si;	
● Intuição;	
● Respeitar	o	tempo	das	coisas;	
● Espiritualidade;	
● Outras_______________________________________________________.	

	

RECURSOS	

● Componentes	 meta-reciclados	 de	 eletrônica	 para	 montagem	 do	 circuito	 de	 geração	 de	
energia	eólica	

● Fotos	
● Livros	
● Material	audio-visual	(caixa	de	som,	projetor)	
● Papel,	marcadores	
● Sacos	de	lixo	pequenos	
● 	

FASE	DE	PREPARAÇÃO	

● Coletar	(meta-reciclagem)	componentes	em	quantidade	suficiente	para	os	jovens.	
● Montar	previamente	um	circuito	e	testar	usando	fonte	natural	de	vento	(na	parte	externa	do	

COMPAZ	aparentemente	bem	ventilada)	ou	simulando	com	fonte	artificial	(ventilador	-	ver	
vídeo	do	canal	Manual	do	Mundo	em	SAIBA	MAIS).	

● Preparar	antecipadamente	a	decoração	da	sala	e	dos	kits	(mini	sacos	de	lixo)	para	as	estações	
de	trabalho.	

● Providenciar	 foto	 do	 personagem	 do	 “Menino	 que	 descobriu	 o	 vento”	 e	 apropriar-se	 da	
história	para	servir	de	embasamento.	

○ Consultar	 se	 possível	 “Roxinho”	 ou	 algum	outro	 integrante	 da	 roda	 de	 diálogo	 da	
comunidade	negra	que	acontece	na	biblioteca	do	COMPAZ	para	que	possa	enriquecer	
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o	 diálogo	 trazendo	 elementos	 históricos,	 de	 aproximação	 com	 a	 realidade	 da	
comunidade,	etc.	

● Cópias	do	livro	(que	poderão	ser	doados	para	a	biblioteca	do	COMPAZ)	
● Download	 do	 filme	 e	 seleção	 do	 trecho	 do	 filme	 ou	 de	 alguma	 TED	 talks	 de	 William	

Kamwamba(se	optar	por	exibir	uma	parte	na	etapa	de	ENCONTRO)	

FATORES	CRÍTICOS	DO	SUCESSO	DO	PROJETO	

● Compreensão	da	importância	do	meio	ambiente	e	social	enquanto	recurso	fundamental	para	
a	vida	coletiva	e	sustentabilidade	da	comunidade	em	questão;	

● Percepção	 de	 que	 eles	 podem	 imaginar,	 criar	 e	 agir	 para	 solução	 dos	 problemas	 da	
comunidade;	

● Estimular	o	uso	do	conhecimento	científico	para	a	busca	de	soluções;	
● Compreensão	 dos	 elementos	 do	 Pensamento	 Computacional	 enquanto	 habilidade	mental	

para	sistematizar	e	encaminhar	soluções	aos	problemas	complexos.		

SAIBA	MAIS	

● Reportagem	sobre	William	Kamkwamba,	vida,	livro	e	filme:	
https://g1.globo.com/natureza/blog/amelia-gonzalez/post/2019/03/11/filme-conta-a-
historia-do-menino-africano-que-descobriu-o-vento-e-ajuda-a-refletir-sobre-nossas-
atitudes.ghtml	

○ Ted	Talk	(legendado	em	português)	
https://www.ted.com/talks/william_kamkwamba_how_i_harnessed_the_wind?lang
uage=pt-br	

○ Outro	TED	
https://www.ted.com/talks/william_kamkwamba_on_building_a_windmill	

○ Filme	O	Menino	que	descobriu	o	vento.	Netflix.	
https://www.netflix.com/br/title/80200047	

● Vídeo	do	canal	Manual	do	Mundo	sobre	como	fazer	um	mini	gerador	eólico	(para	adaptar).	
https://www.youtube.com/watch?v=VKFpp1oljps	

○ Para	se	aprofundar:	artigo	sobre	experimento	com	energia	eólica	usando	arduino	
(em	inglês)	
https://www.researchgate.net/publication/329188280_Design_of_Arduino-
based_small_wind_power_generation_system	

● Sobre	pensamento	computacional.	https://materiais.cer.sebrae.com.br/pensamento-
computacional	
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○ Infográfico:	
https://d335luupugsy2.cloudfront.net/cms/files/44571/1540579736infografico4.j
pg	

○ 	
● Artigo	“Os	sete	sapatos	sujos”	do	escritor	moçambicano	Mia	Couto	destacando	que		que	

compartilha	as	suas	impressões	acerca	do	futuro	da	África	e	do	mundo	e	destaca	que	mais	
do	que	gente	preparada	para	dar	respostas,	necessitamos	da	capacidade	para	fazer	
perguntas.	http://www.pordentrodaafrica.com/cultura/mia-couto-a-porta-da-
modernidade-ha-sete-sapatos-sujos-que-necessitamos-descalcar	

 

 

 

 

 

 

 

 


